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PC-specificaties
• Processor: 800Mhz-bus aan de voorzijde, incl. 

Intel® Viiv™-technologie, Intel® Pentium® D 
945, 3,4 GHz

• Gheug.: 1024 (2 x 512 MB), Dual Channel DDR2 
PC2-4200, max. 2048 MB

• Harde schijf: 250 GB, Seriële ATA - 7200 rpm - 3 
G/s

• Optische schijf: Dubbellaags, DVD +/- RW, 
Parallelle ATA (IDE)

Software
• Besturingssysteem: Microsoft® Windows® XP 

MCE, Windows Vista™ Premium Ready
• Philips Like Music: 1,1
• Philips Intelligent Agent: 1,0
• Philips TV-scanner: 1,1
• Cyberlink CaptureDV: 1,0
• Cyberlink MakeDVD: 2,0
• Cyberlink PowerDVD: 6,0

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Draadloos 

toetsenbord, Universele afstandsbediening, S-

Video kabel, Luidsprekerkabels, SCART/RCA 
video-adapter, Scart-kabel, Netsnoer, IR Blaster, 
Ethernetkabel, DVI-D-kabel, Coaxiale digitale 
audiokabel, HDMI-DVI-adaptersnoer, 
Antennekabel, CD-ROM met software en 
handleiding, 5 x AA-batterijen

Connectiviteit
• Voorzijde: 8-in-1 kaartlezer, 

Hoofdtelefoonuitgang (stereoaansl.), i.Link (DV-
ingang), Microfooningang, USB 2.0 (2x)

• Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio 
links/rechts in, Analoge audio links/rechts uit 2 x, 
Samengestelde video-ingang (CVBS), DVI-D, 
Ethernet, IEEE 1394 6-pins 2x, Optische 
lijnuitgang, S/PDIF uit (coaxiaal), S-Video in, S-
video in 2x, S-Video-uitgang, TV in (antennekabel), 
USB 2.0 2x, VGA uit

Tuner/ontvangst/overdracht
• DVB: Terrestrial
• televisiesysteem: DVB COFDM 2 K/8 K, PAL, PAL 

B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, 
SECAM D/K, SECAM L/L'
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