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Kép/Kijelző
• Érintésérzékelő képernyő: Érintőképernyő
• Háttérvilágítás
• Kijelző háttérvilágítása: Fehér
• Kijelzőszínek: 65 536
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,5 hüvelyk
• Felbontás: 320 x 240 pixel

Infravörös képességek
• Általános IR kód adatbázis
• IR kódok tanulása
• Tanulási frekvenciatartomány: 20 kHz – 70 kHz és 

455 kHz
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1100

Csatlakoztathatóság
• Beépített vezeték nélküli technológia: 802.11b
• Elülső/oldalsó csatlakozók: USB
• Internet-csatlakozási lehetőségek: frissíthető

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Telepítés varázsló
• egyszerű használat: Grafikus kezelői felület
• Rendelkezésre álló nyelv: UI: Angol
• Előlap vezérlőelemei: Hangosítás, Halkítás, 

Némítás, Csatorna bekapcsolva, Csatorna 
kikapcsolva, Kurzor fel/le/balra/jobbra, OK, 
Főoldal, Vissza, Oldal

• Automatikus kikapcsolás
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény
• Óra naptárral
• Akkumulátortöltés jelzőfény

Multimédiás alkalmazások
• Lejátszási formátumok: MP3, m3u

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 1

Szoftver
• Philips Media Manager: Általános Plug and Play 

multimédiás tartalomszerver

Áram
• akku típusa: LI-Polimer
• Be/kikapcsoló
• Tápellátás: AC 220-240 V, 60 Hz
• Tartozék adapterek száma: 1
• Akkumulátorkapacitás: 1700 mAh
• Töltési idő: kb. 3 óra óra

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 149 x 101 x 24 

mm
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5–45 °C
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

228 x 284 x 78 mm

Tartozékok
• Dokkolóegység: 3,5 mm-es audió kimenettel
• USB-kábel
• Nyomtatott felhasználói útmutató: Eng/Fr/Esp/

Ger/Ned
• Felhasználói útmutató CD ROM-on
• Gyors áttekintő útmutató: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/

S/N/DK/FIN
• Garanciafüzet: Globális verzió
• garanciajegy
•

Multimédiás kezelőpanel
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