
Inleiding  

 

Softwareversie: B16.27S  

 

 

Voordelen:  

1. Verhoogde dekking tijdens het afspelen. Verbeterde afspeelbaarheid van een aantal 

internetradiozenders (zoals Virgin Radio, BFM, Europe 1 enz.). 

 

 

 

De softwareversie controleren 

 

1. Druk in de actieve modus op de knop SETTINGS op de afstandsbediening.  

2. Druk op  om Information (Informatie) te selecteren en druk op OK.  

3. Druk op  om Software version: (Softwareversie:) te markeren. Het display 

bladert naar de huidige softwareversie op het apparaat.  

 

 

 

Hoe kan ik de software op het apparaat bijwerken?  

Controleer of uw apparaat een geldige internetverbinding met de router tot stand heeft 

gebracht.  

 

1. Druk in de actieve modus op de knop SETTINGS op de afstandsbediening.  

2. Druk op  om Check for software upgrades (Software-upgrades zoeken) te 

selecteren en druk op OK.  

3. Het zal dan bij de server controleren of er nieuwe software beschikbaar is. Als er een 

nieuwere versie is, wordt het volgende weergegeven:  

 

New software is available for your product. Do you wish to install the software 

(see manual for conditions)? (Er is nieuwe software beschikbaar voor uw 



product. Wilt u de software installeren (zie de handleiding voor de 

voorwaarden)?)  

4. Klik op Yes (Ja) om de nieuwe software van internet te downloaden.  

5. Nadat de nieuwe software is gedownload, voert het apparaat automatisch een upgrade 

uit naar de nieuwe software.  

6. Nadat de upgrade is voltooid, wordt het apparaat opnieuw opgestart en kunt u het 

weer gebruiken.  

 

Software-updategeschiedenis  

• Versie B16.27S  

o Verhoogde dekking tijdens het afspelen. Verbeterde afspeelbaarheid van een aantal 

internetradiozenders (zoals Virgin Radio, BFM, Europe 1 enz.). 

 

• Versie B16.25S  

o Verbeterde afspeelbaarheid van internetradiozenders (zoals WDR, MDR, NDR, FFH, RNE 

enz.).  

o Verbeterde afspeelbaarheid van M3U-afspeellijsten door het verwerken van onjuiste of 

ontbrekende koppen in bepaalde gevallen.  

 

 

• Versie B16.20S 

o Op verzoek van Rhapsody is de Rhapsody-functie overgegaan van een WMA- naar een 

MP3-stream voor een betere service.  

o Verbeterde afspeelbaarheid van internetradiozenders zoals als Hitradio FFH en Deense 

zenders.  

 

 

• Versie VB16.00S 

o Oplossing voor het probleem waarbij het apparaat vastloopt nadat het langere tijd in 

de stand-bymodus heeft gestaan.  

 



• Versie V14.03S  

o We hebben de afspeelbaarheid van internetradiozenders verder verbeterd. Zenders 

met een protocoladvies worden nu goed beheerd/verwerkt (zoals CR2, Radio 100.7, RAI 

Gr Parlamento, Radio Metro, RNE Radio 5 Todo Noticias, Radio Peili enz.).  

o Afbeeldingen in GIF-indeling worden goed weergegeven wanneer ze worden gestreamd 

vanaf een Twonky-mediaserver of -browser (TMM).  

 

• Versie V12.98S  

o De afspeelbaarheid van BBC-zenders is verbeterd. De zenders worden sneller 

afgespeeld met kortere buffertijden.  

o In het algemeen worden alle internetradiozenders sneller afgespeeld met kortere 

buffertijden.  

 

• Versie V12.95S  

 

 

Bronnen voor opmerkingen over verbeteringen  

 

• www.streamiumcafe.com  

• www.philips.com/support 

 


