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tusnäytöllä varustettu langaton multimediakaukosäädin tarjoaa yksinkertaisen 

jaisen käyttöliittymän kodin viihdejärjestelmän ohjaukseen. Kaukosäätimen 

 on helppoa näytön ja ohjatun asetusten määrityksen ansiosta.

 kaikkia A/V-laitteita: vanhoja, nykyisiä ja tulevia
ava infrapunakoodien tietokanta useimmille laitteille ja merkeille
tiiviset pikavalinnat mahdollistavat AV-laitteiden helpon hallinnan
roitu Wi-Fi-yhteys langattomaan verkkokäyttöön
uttava ja selkeä värillinen LCD-kosketusnäyttö

 kaikkea sisältöä helposti muutamalla napsautuksella
itse tiedoston toistoa PC:ltä televisioon tai äänentoistolaitteeseen

ukavuutta tarjoaa laitteen sisäinen esikatselu
den laitteiden käyttö yhdellä painalluksella
autettujen ohjelmatietojen automaattinen päivitys Internetistä

a ja helppo asennus
tun asetusten määrityksen ansiosta asentamiseen ei tarvita tietokonetta
vä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
oimintoja tulevien ohjelmistopäivitysten mukana
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Kuva/näyttö
• Kosketusherkkä näyttö: Kosketusnäyttö
• Taustavalo
• Näytön taustavalo: valkoinen
• Näyttövärit: 65 536
• Ruudun halkaisija (tuuma): 3,5 tuumaa
• Resoluutio: 320 x 240 pikseliä

Infrapunaominaisuudet
• Infrapunakoodien tietokanta
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Kopioinnin taajuusalue: 20 kHz - 70 kHz ja 455 

kHz
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1 100

Liitännät
• Sisäinen langaton tekniikka: 802,11 b
• Etu- ja sivuliitännät: USB
• Internet-yhteysasetukset: Päivitettävissä

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Ohjattu asennustoiminto
• Helppokäyttöinen: Graafinen käyttöliittymä
• Käyttöliittymän kielivaihtoehdot:: englanti
• Etupaneelin painikkeet: Äänenvoimakkuuden 

lisäys, Äänenvoimakkuuden lasku, Mykistys, 
Seuraava kanava, Edellinen kanava, Kohdistin ylös/
alas/vasen/oikea, OK, Kotisivulle, Takaisin, Sivu

• Automaattinen virrankatkaisutoiminto
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Kello ja kalenteri
• Latausilmaisin

Multimediasovellukset
• Toistoformaatit: MP3, m3u

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: BMP, GIF, JPEG

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 1

Ohjelmisto
• Philips Media Manager: UPnP-multimediapalvelin

Virta
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Virtakytkin
• Verkkovirta: 220 - 240 VAC, 60 Hz
• Mukana toim. verkkolaitteiden määrä: 1
• Akun kapasiteetti: 1700 mAh
• Latausaika: noin 3 tuntia t

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 149 x 101 x 24 mm
• Käyttölämpötila: 5 °C - 45 °C
• Laatikon mitat (L x K x S): 228 x 284 x 78 mm

Lisätarvikkeet
• Telakointiasema: äänen 3,5 mm:n linjalähtö
• USB-johto
• Tulostettu käyttöopas: Eng/Fr/Esp/Ger/Ned
• Käyttöopas CD-levyllä
• Pikaopas: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/DK/FIN
• Takuuvihko: Yleismaailmallinen versio
• Takuukortti
•

Multimediaohjauspaneeli
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