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Obraz/displej
• Dotykový displej: Dotyková obrazovka
• Podsvětlení: ano
• Podsvětlení displeje: Bílá
• Barvy: 65 536
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,5 palec
• Rozlišení: 320 x 240 pixelů

Infračervený přenos
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Frekvenční pásmo učení: 20 kHz až 70 kHz a 455 

kHz
• Počet značek v databázi: Přes 1100

Možnosti připojení
• Vestavěná bezdrátová technologie: 802,11b
• Čelní / boční přípojky: USB
• Možnost připojení k Internetu: Možnost 

aktualizace

Pohodlí
• Snadná instalace: Průvodce instalací
• Snadné použití: Grafické uživatelské rozhraní
• Jazyky uživatelského rozhraní: Angličtina
• Ovládací prvky na přední straně: Zvýšení 

hlasitosti, Snížení hlasitosti, Ztlumení, Kanál 
nahoru, Kanál dolů, Kurzor nahoru/dolů/vlevo/
vpravo, OK, Domovská, Zpět, Strana

• Automatické vypnutí: Ano
• Indikace vybitých baterií: ano
• Hodiny s kalendářem: ano
• Indikace nabíjení baterií: Ano

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání: MP3, m3u

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: BMP, GIF, JPEG

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 1

Software
• správce médií společnosti Philips: Server 

multimédií s rozhraním UPnP

Napájení
• Typ baterie: Li-Pol
• Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
• Napájení ze sítě: AC 220-240 V, 60 Hz
• Počet přibalených adaptérů: 1
• Kapacita baterie: 1700 mAh
• Doba nabíjení: asi 3 hodiny h

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 149 mm x 101 mm x 

24 mm
• Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 45 °C
• Rozměry krabice (Š x V x H): 228 x 284 x 78 mm

Příslušenství
• Dokovací stanice: s 3,5mm výstupem audio line
• kabel USB: ano
• Tištěný uživatelský návod: Eng/Fr/Esp/Ger/Ned
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: ano
• Stručný návod: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/DK/FIN
• Záruční brožurka: Celosvětová verze
• Záruční list: ano
•

Multimediální řídicí panel
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