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Billede/display
• Berøringsfølsom skærm: Berøringsskærm
• Baggrundsbelysning
• Skærmbaggrundsbelysning: Hvid
• Skærmfarver: 65.536
• Diagonal skærmstørrelse ("): 3,5 tomme
• Opløsning: 320 x 240 pixel

Infrarød teknologi
• Universel IR-kodedatabase
• Infrarøde koder for indlæring
• Frekvensområde for indlæring: 20 kHz til 70 kHz 

og 455 kHz
• Fabrikater i database: Over 1,100

Tilslutning
• Indbygget trådløs teknologi: 802.11 b
• Tilslutninger på forsiden/siden: USB
• Internet-tilslutningsmuligheder: Opgraderbar

Komfort
• Nem installation: Guidestyret installation
• Brugervenlighed: Grafisk brugergrænseflade
• Sprog: UI: Engelsk
• Knapper på front: Lydstyrke op, Lydstyrke ned, 

Afbrudt lyd, Kanal op, Kanal ned, Markør op/ned/
venstre/højre, OK, Start, Tilbage, Side

• Automatisk sluk
• Indikator for lavt batteriniveau
• Ur med kalender
• Indikator for batteriopladning

Multimediaprogrammer
• Afspilningsformater: MP3, m3u

Stillbilledeafspilning
• Billedkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 1

Software
• Philips Media Manager: UPnP multimedia-server

Strøm
• Batteritype: LI-polymer
• Afbryder
• Lysnet: 220 - 240 V, 60 Hz
• Antal medfølgende adaptere: 1
• Batterikapacitet: 1700 mAh
• Opladningstid: ca. 3 timer t

Mål
• Mål (B x D x H): 149 x 101 x 24 mm
• Temperaturområde (drift): -5 - 45 °C
• Mål på kasse (B x H x D): 228 x 284 x 78 mm

Tilbehør
• Dockingstation: med 3,5 mm audiolinieudgang
• USB-kabel
• Trykt brugerhåndbog: Eng/Fra/Spa/Tys/Hol
• Brugervejledning på CD-ROM
• Lynhåndbog: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/DK/FIN
• Garantihæfte: Global version
• Garantikort
•
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