
Softwaregeschiedenis (NP3300) 

 
Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen: 
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. 

Systeemsoftwareversie: H5.20S 

• Verhoogde dekking tijdens het afspelen. Verbeterde afspeelbaarheid van een aantal 
internetradiozenders (zoals Virgin Radio, BFM, Europe 1 enz.). 

 

Systeemsoftwareversie: H5.19S 

• Verbeterde afspeelbaarheid van internetradiozenders (bijvoorbeeld WDR, MDR, NDR, FFH, 
RNE, …) 

 
 
Systeemsoftwareversie: H5.17S 

• De Napster-service is opnieuw beschikbaar gemaakt. 

• Verbeterde stabiliteit van de Wi-Fi-verbinding, de Spotify-service en streamen via DLNA. 

• Probleem met het alarm opgelost waarbij het alarm niet werkt wanneer het apparaat niet is 
verbonden met het netwerk. 

• Probleem met audio-onderbreking tijdens het browsen opgelost. 
 

Systeemsoftwareversie: VH5.05S 

• Beluister meer dan 15 miljoen nummers op uw apparaat.  
Met deze software-update kunt u de muziekservice Spotify gebruiken. Met Spotify hebt u onbeperkt 
toegang tot muziek en kunt u eenvoudig nieuwe muziek ontdekken op uw NP3300*.  
 
Installeer de nieuwste software op uw NP3300 en druk vervolgens op "OK" op de afstandsbediening 
wanneer een OSS-bericht wordt weergegeven op het apparaat. Het apparaat wordt opnieuw 
opgestart, waarna u van Spotify kunt gaan genieten. Als u al een Spotify Premium-account hebt, gaat 
u naar Online Music Service (Online muziekservice) in het menu, selecteert u Spotify en voert u de 
gegevens van uw Spotify Premium-account in. Zodra u zich hebt aangemeld, hebt u toegang tot 
miljoenen nummers, wanneer u maar wilt.  
 
De Spotify-muziekservice is momenteel beschikbaar in Zweden, Noorwegen, Finland, het Verenigd 
Koninkrijk, de V.S., Frankrijk, Spanje en Nederland. Als u nog geen Spotify Premium-account hebt en 
als u meer wilt weten over het Premium-lidmaatschap, gaat u naar http://www.spotify.com voor 
meer informatie. 
 

• Verbeterde afspeelbaarheid van internetradio (bijv. Hitradio FFH, Deense zenders, …) 

• Verbeterde werking van de PRESET-toetsen 

• Verbeterde werking van de muziekwekker  
 
* Let op: dit apparaat ondersteunt maximaal 70 afspeellijsten en 2500 nummers. Bezoek onze 
ondersteuningswebsite op www.philips.com/support voor meer informatie.  
 
* Let op: vanaf deze softwareversie biedt dit apparaat geen ondersteuning meer voor de Chinese 
taal en voor de Ogg Vorbis-decoder. Als u vóór de upgrade Chinees had ingesteld als de taal van dit 
apparaat, wordt de taal na de upgrade ingesteld op Engels.  



 
 

Systeemsoftwareversie: vh4.50S 

• Deze softwareversie verbetert de audioprestaties. 

• Verbeterde connectiviteit en stabiliteit van internetradiozenders.  


