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 k počítači a audiosystému umožňuje síťový hudební přehrávač Philips 

P1100 bezdrátový přístup k hudební knihovně na PC a internetovému rádiu. 
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Zvuk
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/

dolů

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, PCM, WMA, AAC bez 

technologie DRM (m4A)
• Podpora ID3 tagů: Ano
• Režim přehrávání s připojením k PC: Datový 

proud MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, 

CBR/VBR
• Internetové rádio: Ano

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• bezdrátové připojení k síti LAN: Bezdrátová síť 

LAN (IEEE802.11b)
• Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN 

(802,11g)
• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Podporuje
• Audio připojení: Analogový výstup audio (levý/

pravý)
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové, WPA
• Spotřeba: 230 V, 50 Hz
• Další připojení: Digitální výstup pro koaxiální kabel

Pohodlí
• Podsvětlení: Ano

• Barva podsvětlení: Bílý
• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Typ displeje: LCD
• Konektor sluchátek: Ano
• Indikátory: Režim DIM
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, 

Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, 
Španělština

• Indikace úrovně signálu: Ano
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Dálkové ovládání: Jednopásmová

Příslušenství
• Baterie: 2 x baterie AAA
• CD-ROM: Disk CD-ROM se softwarem s nástroji 

a manuály
• Dálkové ovládání: Jednocestný dálkový ovladač
• Záruční list: Záruční list
• Uživatelský manuál: Angličtina, francouzština, 

němčina, španělština, italština, holandština, 
norština, švédština, finština, portugalština, 
dánština, ruština

• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 
francouzština, němčina, španělština, italština, 
holandština, norština, švédština, finština, 
portugalština, dánština, ruština

Rozměry
• Rozměry obalu (š x h x v): 227 x 205 x 81 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 195 x 104 x 38 mm
• Hmotnost přístroje: 0,44 kg
•

Zařízení Network Music Player
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