
Softwaregeschiedenis 

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

Systeemsoftwareversie: VG5.75S 

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

 

Systeemsoftwareversie: VG5.74S 

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

• Verbeterde afspeelbaarheid van M3U-afspeellijsten door verwerking van onjuiste of ontbrekende 
koppen in bepaalde gevallen. 
 

 
Systeemsoftwareversie: VG5.72S  

• Muziekservice Napster ingeschakeld. (De muziekservice Napster is slechts in enkele landen 
beschikbaar.)  

 

Systeemsoftwareversie: VG5.59S 

• 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 NP3900*.   
 
Installeer de nieuwste software op uw NP3900 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.   
 
* 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: V5.31 



• Verbeterde apparaatondersteuning voor de afstandsbedieningtoepassing Philips MyRemote, inclusief 
een verbetering van de zoekfunctie in Napster voor het online afspelen van muziek en verbetering van 
de bruikbaarheid van het alarm/de instelling van het apparaat. 

• Deze versie ondersteunt ook mediastrings met speciale tekens voor de Franse taal tijdens het bladeren 
op het scherm.  
 

 

Systeemsoftwareversie: V5.20 

• Eerste versie. 


