
å in i en värld av underhållning från soffan
G
Överallt i hemmet
Med ett kraftfullt mediecenter får du TV, Internet, musik, video, foto och mycket mer 
direkt i vardagsrummet eller var som helst hemma.

Lägger en ny dimension till tittandet
• Digital Natural Motion ger jämna och vibrationsfria bilder
• Rörelseanpassad de-interlacing ger knivskarpa bilder
• High Definition-uppspelning

Fantastisk bekvämlighet
• Dubbel mottagare: Spela in kanal 1 medan du tittar på kanal 2
• Direktåkomst till centrallagrad video, musik och foton
• LikeMusic - din personliga DJ som anpassar musiken efter ditt humör

Utformad för ditt vardagsrum
• Horisontell design för TV:n
• Lätt att ansluta till TV:n och hemmabiosystemet
• Det intuitiva användargränssnittet lyser endast upp valda enhetsknappar
Få åtkomst till dina favoriter online
• Video och musik på begäran
• Extra funktioner med framtida uppgraderingar av programvaran
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Bild
• Digital Natural Motion: Digital Natural Motion
• Operativsystem: MS Windows XP MCE
• Bildförbättring: Rörelseanpassad de-interlacing

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD+R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/-RW

Videoinspelning
• Inspelningsmedia: DVD+R DL, DVD+R/+RW, 

DVD-R DL, DVD-R/-RW, CD-R/RW

Lagringsmedia
• Hårddiskkapacitet: 250 GB

Multimediatillämpningar
• Typer av minneskort: Compact Flash typ I, 

Compact Flash typ II, Memory Stick™, Memory 
Stick Pro, Mikroenhet, MultiMedia-kort (MMC), 
Secure Digital-kort (SD), Smart Media-kort

• Multimediaanslutningar: 8-i-1-minneskortsläsare

Mottagare/mottagning/sändning
• Antal TV-mottagare: 2
• TV-system: PAL, Secam

Anslutningar
• Anslutningar på framsidan/sidan: Hörlur ut, 

i.LINK DV-in (IEEE1394, 4-stifts), Mikrofon, USB 
2.0 2x

• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• Trådlöst nätverk: Trådlöst nätverk 

(IEEE802.11g)
• Anslutningar bak: 2x analoga ljudingångar 

vänster/höger, Analog ljudutgång vänster/höger 
2x, Antenn IEC75, Digital koaxialutgång, Digital 
optisk utgång, DVI-D, FM-antenn, S-videoutgång, 
VGA-utgång, S-Videoingång 2x, CVBS-ingång 2x, 

USB 2.0 2x, IEEE 1394 6-stifts 2x, 
Telefonlinjeingång, IR Blaster 2x

Bekvämlighet
• Elektronisk programguide: Microsoft EPG
• Tangentbordstillbehör: Trådlös
• Fjärrkontroll: Universal
• Fjärrkontroll: Soffa
• Typ av fjärrkontroll: RC4370

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, Ljudkabel, Batterier för 

fjärrkontrollen, Koaxialkabel för digitalt ljud, 
Ethernet-kabel, FM-antenn, Komplett SCART-
kabel, HDMI-DVI-adapterkabel, IFU/
Bruksanvisning, Snabbstarthandbok, 
Universalfjärrkontroll, Garantisedel för hela 
världen, DVI-D- till DVI-D-kabel, IR Blaster 2x, 
RF-signaldelare för TV:n, SCART till Y/C, CVBS, 
V/H, Trådlöst tangentbord med batt.

• Fjärrkontroll 12NC: 312814713132

Programvara
• Philips Media Manager: UPnP-server för 

multimedieinnehåll

Systemkrav
• Processor: 3,0 GHz P4 HT
• RAM-minne: 512 MB

Storlek
• Förpackningens mått (BxHxD): 590 x 487 x 232
• Produktstorlek (BxDxH): 430 x 392 x 100
• Produktvikt: 9,42 kg
• Vikt inkl. förpackning: 13,42 kg

Övriga data
• Strömförbrukning: 130 W
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Strömförbrukning i vänteläge: 5,2
•
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igital Natural Motion
hilips utvecklade Digital Natural Motion för att 
ndvika de vibrationseffekter som uppkommer i rörliga 
ilder. Digital Natural Motion beräknar rörelsen i bilden 
ch korrigerar vibrationerna i både TV- och filmmaterial 
t ex DVD). Resultatet blir en jämn återgivning av 
örelser och utmärkt skärpa som gör tittarupplevelsen 
ill något utöver det vanliga.

örelseanpassad de-interlacing
mart algoritm för de-interlacing, som känner av vilken 
yp av videokälla som används (till exempel stillbild, 
örlig bild eller film) och optimerar automatiskt de-
nterlacing-processen med spatialt, temporalt eller 
ilmläge. Resultatet blir en alltid knivskarp och stabil 
ild.

igh Definition-uppspelning

ubbel mottagare

irektåkomst till innehållet

ikeMusic
ikeMusic är din smarta och intuitiva, personliga DJ som 
npassar musiken efter ditt humör. Tryck på LikeMusic 
å genereras en kort spellista över låtar som liknar de 
u brukar lyssna på. Detta är möjligt tack vare Philips 
atenterade algoritm som analyserar musiken för att 
itta rätt tempo, röstläge och instrument. Sedan läggs 
n meta-tagg till i filen och när du trycker på LikeMusic 
tförs en sökning med meta-taggen som utgångspunkt 
ch liknande låtar läggs till i en spellista, som spelas upp 
är din originallåt är slut.

orisontell design

nkel anslutning

ntuitivt användargränssnitt
ndast de relevanta knapparna för den aktuella valda 
nheten är bakgrundsbelyst för extra 
nvändningsbekvämlighet.

ideo och musik på begäran

ramtidssäkrad
ör att bibehålla enhetens modernitet och förbättra 
ess funktioner kan du hämta nya programvaror som 
lir tillgängliga. Anslut enheten till Internet, antingen 
irekt eller via en PC, och starta 
ppgraderingsfunktionen.
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