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Imagem/Visualização
• Ecrã sensível ao tacto: Ecrã táctil
• Retroiluminação
• Retroiluminação do ecrã: Branco
• Cores do ecrã: 65.536
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,5 polegada
• Resolução: 320 x 240 pixéis

Capacidades de Infravermelhos
• Base de dados de código IV universal
• Conhecer os código IV
• Conhecer os limites de frequência: 20 kHz a 70 

kHz e 455 kHz
• Número de marcas na base de dados: Mais de 

1100

Conectividade
• Tecnologia sem fios incorporada: 802.11b
• Ligações Frontais/Laterais: USB
• Opções de ligação à Internet: Actualizável

Conveniência
• Facilidade de Instalação: Instalação orientada por 

assistente
• Fácil de Utilizar: Interface Gráfica do Utilizador
• Idioma disponível: interface utiliz.: Inglês
• Controlos frontais: Aumentar volume, Baixar 

volume, Sem som, Canal seguinte, Canal prévio, 
Cursor cima/baixo/esquerda/direita, OK, Início, 
Anterior, Página

• Desactivação automática
• Indicação de bateria fraca
• Relógio com calendário
• Indicação de carregamento da bateria

Aplicações Multimédia
• Formatos de Reprodução: MP3, m3u

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, 

JPEG

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 1

Software
• Gestor Multimédia Philips: Servidor de conteúdo 

multimédia UPnP

Corrente
• Tipo de Bateria: Polímero de lítio
• Interruptor ligar/desligar
• Corrente eléctrica: CA 220-240 V, 60 Hz
• Número de adaptadores incluídos: 1
• Capacidade da pilha: 1700 mAh
• Tempo de carga: aproximadamente 3 horas hr

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 149 x 101 x 24 

mm
• Limite de temperaturas (funcionamento): 5 °C a 

45 °C
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

228 x 284 x 78 mm

Acessórios
• Estação de Base: com saída de linha áudio de 3,5 

mm
• cabo USB
• Guia do Utilizador Impresso: Eng/Fr/Esp/Ger/Ned
• Guia do Utilizador em CD-ROM
• Manual de início rápido: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/

N/DK/FIN
• Folheto da Garantia: Versão global
• Cartão da Garantia
•
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