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ος
µατο τηλεχειριστήριο πολυµέσων µε οθόνη αφής διαθέτει ένα απλό περιβάλλον χρήσης 

σε συγκεκριµένες δραστηριότητες για έλεγχο της οικιακής ψυχαγωγίας. Χάρη στον απλό 

στασης επί της οθόνης, η ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου γίνεται σε λίγα απλά βήµατα, και 

α χρήση!

ος όλων των συσκευών A/V: παλιών, σύγχρονων και µελλοντικών
νής βάση δεδοµένων υπέρυθρων κωδικών για τις πιο πολλές συσκευές ή µάρκες
νες συντοµεύσεις για έλεγχο των συσκευών A/V µε ένα άγγιγµα
µατωµένη συνδεσιµότητα WiFi για ασύρµατη δικτύωση
στική και ευανάγνωστη έγχρωµη οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων

ος περιεχοµένου σε όλα τα µέσα µε λίγα κλικ
χος αναπαραγωγής µέσων από το PC στην τηλεόραση ή το ηχοσύστηµα
αλύτερη άνεση χάρη στη δυνατότητα προεπισκόπησης φωτογραφιών από τη συσκευή
ξτε πολλές συσκευές µε "ένα άγγιγµα"
µατη ενηµέρωση προσαρµοσµένων καταλόγων TV προγραµµάτων µέσω Internet

ρη και εύκολη ρύθµιση
υπνος οδηγός εγκατάστασης αναλαµβάνει την εγκατάσταση χωρίς PC
λη εκµάθηση του IR από οποιαδήποτε συσκευή
σθετη λειτουργικότητα µέσω µελλοντικών αναβαθµίσεων λογισµικού
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη αφής: Οθόνη αφής
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Οπίσθιος φωτισµός οθόνης: Λευκή
• Χρώµατα οθόνης: 65.536
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 3,5 ίντσα
• Ανάλυση: 320 x 240 pixel

∆υνατότητα σύνδεσης µέσω υπερύθρων
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
• Εκµάθηση κωδικών IR
• Εκµάθηση εύρους συχνοτήτων: 20 kHz έως 70 

kHz και 455 kHz
• Μάρκες στη βάση δεδοµένων: Πάνω από 1,100

Συνδεσιµότητα
• Ενσωµατωµένη ασύρµατη τεχνολογία: 802,11b
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB
• Επιλογές σύνδεσης Internet: ∆υνατότητα 

αναβάθµισης

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Εγκατάσταση µέσω 

οδηγού
• Ευκολία στη χρήση: Περιβάλλον εργασίας χρήστη 

µε γραφικά
• ∆ιαθέσιµη γλώσσα: UI: Αγγλικά
• Μπροστινά πλήκτρα ελέγχου: Αύξηση έντασης, 

Μείωση έντασης, Σίγαση, Προηγούµενο κανάλι, 
Επόµενο κανάλι, Κέρσορας επάνω/κάτω/
αριστερά/δεξιά, ΟΚ, Αρχική, Πίσω, Σελίδα

• Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας
• Ένδειξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας: ναι
• Ρολόι µε ηµερολόγιο: ναι
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας

Εφαρµογές πολυµέσων
• Φορµά αναπαραγωγής: MP3, m3u

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: BMP, GIF, JPEG

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 1

Λογισµικό
• Media Manager της Philips: ∆ιακοµ. περιεχοµένου 

πολυµέσων UPnP

Ρεύµα
• Τύπος µπαταρίας: Πολυµερών λιθίου
• ∆ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220-240 V, 60 Hz
• Αρ. συµπεριλαµβανόµενων τροφοδοτικών: 1
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 1700 mAh
• Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες ώρ.

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 149 x 101 x 24 

χιλ.
• Έυρος θερµοκρασίας (λειτουργία): 5° C έως 45° C
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

228 x 284 x 78 χιλ.

Αξεσουάρ
• Βάση σύνδεσης: µε έξοδο ήχου 3,5 χιλ.
• Καλώδιο USB: ναι
• Έντυπος οδηγός χρήσης: Eng/Fr/Esp/Ger/Ned
• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM: ναι
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης: UK/F/D/NL/E/I/P/

GR/S/N/DK/FIN
• Εγγύηση: Έκδοση σε όλες τις γλώσσες
• Εγγύηση: ναι
•

Πίνακας ελέγχου πολυµέσων
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οι για τις τελευταίες εξελίξεις.
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ήµατος οικιακής ψυχαγωγίας.
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