
Introdução  

 

Versão do software: B16.27S  

 

 

Benefícios:  

1. Cobertura aumentada de reprodução. Capacidade de reprodução melhorada para várias 

estações de rádio na Internet (por exemplo, Virgin Radio, BFM, Europe 1, ...)  

 

 

 

Procedimento de verificação da versão do software 

 

1. No modo ativo, pressione o botão SETTINGS (Configurações) no controle remoto.  

2. Pressione  para selecionar Information (Informações) e pressione OK.  

3. Pressione  para realçar Software version: (Versão do software:), e a tela rolará para 

indicar a versão atual do software do seu dispositivo.  

 

 

 

Como atualizo o software do dispositivo?  

Verifique se o dispositivo estabeleceu uma conexão válida com a Internet por meio do roteador.  

 

1. No modo ativo, pressione o botão SETTINGS (Configurações) no controle remoto do seu 

dispositivo.  

2. Pressione  para selecionar Check for Software upgrades (Verificar atualizações de 

software) e pressione OK.  

3. Será feita uma verificação no servidor para saber se há um software mais recente disponível. 

Em caso positivo, a tela mostrará:  

 

New software is available for your product (Novo software está disponível para seu 

produto). Do you wish to install the software (Novo software disponível para o 

produto. Deseja instalar o software?) (consulte o manual para obter informações)  

4. Clique em Yes (Sim) para iniciar o download do novo software pela Internet.  

5. Após o download do novo software, o dispositivo iniciará automaticamente a atualização.  



6. Após a atualização, o dispositivo reiniciará e você poderá utilizar o dispositivo novamente.  

 

Histórico de atualizações do software  

• Versão B16.27S  

o Cobertura aumentada de reprodução. Capacidade de reprodução melhorada para várias 

estações de rádio na Internet (por exemplo, Virgin Radio, BFM, Europe 1, ...)  

 

• Versão B16.25S  

o Capacidade de reprodução aprimorada de estações de rádio na Internet (por exemplo, WDR, 

MDR, NDR, FFH, RNE, …)  

o Capacidade de reprodução melhorada de lista de reprodução M3U ao gerenciar cabeçalho 

incorreto ou ausente em algumas instâncias  

 

 

• Versão B16.20S 

o Alteração do Rhapsody de WMA para transmissão de MP3 para assegurar um serviço melhor / 

conforme solicitado pelo Rhapsody.  

o Capacidade de reprodução de rádio melhorada na Internet, por exemplo, Hitradio FFH ou 

estações dinamarquesas.  

 

 

• Versão VB16.00S 

o Melhoraria do problema de travamento após um período prolongado em modo de espera.  

 

• Versão V14.03S  

o Melhoramos ainda mais a capacidade de reprodução de rádio na Internet. As estações com 

substituição de protocolo agora são gerenciadas / manuseadas adequadamente (por exemplo, 

estações como: CR2, Rádio 100.7, RAI Gr Parlamento, Radio Metro, RNE Radio 5 Todo Noticias, 

Radio Peili etc.).  

o Imagens em formato GIF são adequadamente exibidas quando transmitidas de 

TwonkyMediaServer/ Navegador (TMM).  



 

• Versão V12.98S  

o Aprimoramento da capacidade de reprodução das estações da BBC. As estações serão 

reproduzidas mais rapidamente, com tempos de "buffer" reduzidos.  

o Em general, todas as estações de rádio na Internet serão reproduzidas mais rapidamente com 

tempos de "buffer" reduzidos.  

 

• Versão V12.95S  

 

 

Fontes para comentários sobre aperfeiçoamentos  

 

• www.streamiumcafe.com  

• www.philips.com/support 

 


