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eenvoudige, doch revolutionaire
bediening
Deze draadloze multimedia-afstandsbediening met touchscreen biedt een eenvoudige, op uw
activiteiten gebaseerde interface voor de bediening van uw home entertainment. Met de eenvoudige
installatiewizard op het scherm kan de afstandsbediening in een paar simpele stappen worden ingesteld
en dan kunt u beginnen!
Bedien al uw A/V-apparaten: van oud tot splinternieuw
• Uitgebreide database met IR-codes voor de meeste apparaten en merken
• Intuïtieve sneltoetsen voor bedienen van A/V-apparaten met één druk op de knop
• Geïntegreerde WiFi-aansluiting voor draadloos netwerken
• Mooi en gemakkelijk leesbaar kleuren LCD met touchscreen
Bedien al uw mediacontent met een paar muisklikken
• Bediening van afspeelmedia van PC naar TV of audiosysteem
• Extra gebruiksgemak via fotovoorbeeld op het toestel
• Bedien meerdere apparaten met één druk op de knop
• Automatisch bijgewerkte persoonlijke TV-gids op internet
Snelle en eenvoudige installatie
• Intelligente installatiewizard: geen PC nodig voor de installatie
• Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
• Extra functies door toekomstige software-upgrades
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Multimediabedieningspaneel
Specificaties

Productkenmerken

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

Database met universele IR-code
Een database met universele IR-codes verwijst naar een
bibliotheek van infraroodcodes die zijn ingebouwd in
bepaalde afstandsbedieningen. Met deze functie kan een
afstandsbediening uw apparaat bedienen zonder
hiervoor individuele signalen te leren. Als u de juiste
infraroodcodes selecteert in de database voor de
apparaten die u wilt bedienen, kunt u bijna alle
onderdelen van de huidige audio-/videosystemen
bedienen, ongeacht het model of merk.
Interface op basis van activiteit
U hoeft uw componenten niet meer één voor een te
bedienen. De bediening op basis van activiteit combineert
de meest gebruikte functies tot activiteiten als "DVD
kijken" of "CD luisteren". Het apparaat koppelt zelf de
gebruikersinterface aan de gewenste activiteit.

Afmetingen

Geïntegreerde WiFi
WiFi-netwerken, ook wel bekend als IEEE 802.11, maakt
gebruik van radiofrequenties om op een vergelijkbare
manier als niet-draadloze computernetwerken te kunnen
communiceren. Deze netwerken gebruiken TCP/IPnetwerkprotocollen voor de standaardcommunicatie.

Accessoires

Kleuren LCD-display met touchscreen
Het kleuren LCD-display met ingang voor een
touchscreen verbetert de leesbaarheid en zorgt dat u
gekleurde knoppen en achtergronden kunt visualiseren.
Met het touchscreen kunt u gemakkelijk knoppen en
opdrachten selecteren.

• 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
• 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
•

Bediening voor draadloze A/V-streaming
Vanuit uw gemakkelijke stoel bedient u de weergave van
digitaal materiaal (afspelen, stoppen, volume, ...) dat zich
elders bevindt (b.v. op een PC) op uw a/V-apparatuur
(TV, audiosysteem). Het bedieningsapparaat
communiceert via UPnP met de bron (PC) en het
weergaveapparaat (multimedia-adapter aangesloten op
TV of audiosysteem) en brengt een contentstroom op
gang.
Fotovoorbeeld
Via het UPnP-protocol kunt u op het toestel een voorbeeld
zien van digitale foto's die beschikbaar zijn op het
netwerk.
Gemak met één druk op de knop
Met een macro kunt u met één druk op de knop een hele
reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro combineert een
reeks voorgeprogrammeerde opdrachten onder één
knop. Met één druk op de knop kunt u dus een reeks
functies gebruiken.
EPG op internet
Een elektronische programmagids (EPG) is een
toepassing voor het opsommen van programma's die per
kanaal beschikbaar zijn of zullen zijn, met een korte
samenvatting van elk programma. De EPG op internet
biedt u een programmaoverzicht dat u kunt aanpassen
aan uw smaak met handige filters voor genre, tijdstip en
datum. De programmagegevens worden elke 24 uur
ververst via een volledig automatische download via een
draadloze verbinding, zodat u altijd weet wat er op is.
Installatiewizard
De installatiewizard biedt een stap-voor-stap handleiding
die het apparaat perfect op maat maakt voor uw Home
Entertainment systeem. Door te leren welke apparatuur
u hebt, en hoe deze is verbonden, maakt het apparaat
zijn eigen macro's waarmee u de volledige controle over
uw Home Entertainment systeem krijgt.
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