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e multimedia-afstandsbediening met touchscreen biedt een eenvoudige, op uw 

aseerde interface voor de bediening van uw home entertainment. Met de eenvoudige 

d op het scherm kan de afstandsbediening in een paar simpele stappen worden ingesteld 

 beginnen!

n al uw A/V-apparaten: van oud tot splinternieuw
ebreide database met IR-codes voor de meeste apparaten en merken
tieve sneltoetsen voor bedienen van A/V-apparaten met één druk op de knop
tegreerde WiFi-aansluiting voor draadloos netwerken
i en gemakkelijk leesbaar kleuren LCD met touchscreen

n al uw mediacontent met een paar muisklikken
ening van afspeelmedia van PC naar TV of audiosysteem
a gebruiksgemak via fotovoorbeeld op het toestel
en meerdere apparaten met één druk op de knop
matisch bijgewerkte persoonlijke TV-gids op internet

 en eenvoudige installatie
ligente installatiewizard: geen PC nodig voor de installatie
oudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
a functies door toekomstige software-upgrades
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Beeld/display
• Aanraakgevoelig scherm: Touchscreen
• Achtergrondverlichting
• Achtergrondverlichting op display: Wit
• Displaykleuren: 65.536
• Schermdiameter (inch): 3,5 inch
• Resolutie: 320 x 240 pixels

Mogelijkheden met infrarood
• Database met universele IR-code
• Leerbare IR-codes
• Leerbaar frequentiebereik: 20 kHz tot 70 kHz en 

455 kHz
• Aantal merken in database: Meer dan 1100

Connectiviteit
• Ingebouwde draadloze technologie: 802.11b
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
• Opties internetverbinding: Mogelijkheid tot 

upgraden

Gebruiksgemak
• Gemakkelijk te installeren: Installatie met behulp 

van wizard
• Gebruiksgemak: Grafische gebruikersinterface
• Beschikbare taal: GI: Engels
• Bedieningselementen aan voorzijde: Volume 

omhoog, Volume omlaag, Mute, Volgende zender, 
Vorige zender, Cursor omhoog/omlaag/links/
rechts, OK, Home, Vorige, Pagina

• Automatisch uitschakelen
• Indicatie 'batterij bijna leeg'
• Klok met kalender
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'

Multimedia toepassingen
• Afspeelformaat: MP3, m3u

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 1

Software
• Philips Media Manager: UPnP multimedia-server

Voeding
• Batterijtype: Li-Polymer
• Aan-/uitschakelaar
• Netstroom: AC 220 - 240 V, 60 Hz
• Aantal meegeleverde adapters: 1
• Batterijcapaciteit: 1700 mAh
• Oplaadtijd: ongeveer 3 uur u

Afmetingen
• Afmetingen van het product (BxDxH): 149 x 101 

x 24 mm
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 5 °C tot 45 °C
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

228 x 284 x 78 mm

Accessoires
• Basisstation: met lijnuitgang audio van 3,5 mm
• USB-kabel
• Afgedrukte gebruikershandleiding: Eng/Fra/Spa/

Dui/Ned
• Gebruikershandleiding op CD-ROM
• Snelstartgids: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/DK/FIN
• Garantieboekje: Algemene versie
• Garantiekaart
•
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