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Imagine/Ecran
• Ecran tactil: Ecran tactil
• Iluminare din spate
• Iluminare afișaj: Alb
• Culori afișare: 65,536
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 3,5 inch
• Rezoluţie: 320 x 240 pixeli

Funcţie infraroșu
• Bază de date universală de coduri IR
• Reţinere coduri IR
• Reţinere interval de frecvenţe: 20 kHz - 70 kHz și 

455 kHz
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1100

Conectivitate
• Tehnologie wireless integrată: 802,11b
• Conexiuni frontale/laterale: USB
• Opţiuni conexiune Internet: Posibilitate de 

upgrade

Comoditate
• Ușor de instalat: Instalare asistată de expert
• Ușor de utilizat: Interfaţă grafică pentru utilizator
• Limbă disponibilă: IU: Engleză
• Controale frontale: Creștere volum, Diminuare 

volum, Mut, Canal următor, Canal anterior, 
Cursor sus/jos/stânga/dreapta, OK, Reședinţă, 
Înapoi, Pagina

• Întrerupere automată
• Indicator baterie descărcată
• Ceas cu calendar
• Indicator încărcare baterie

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare: MP3, m3u

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: BMP, GIF, JPEG

Boxe
• Difuzoare încorporate: 1

Software
• Philips Media Manager: Server multimedia UPnP

Alimentare
• Tip baterie: Li-Polimer
• Comutare Pornit/Oprit
• Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V, 60 

Hz
• Număr de adaptoare incluse: 1
• Capacitate baterie: 1700 mAh
• Durată de încărcare: cca. 3 ore oră

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 149 x 101 x 24 mm
• Interval temperatură (operare): între 5°C și 45°C
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

228 x 284 x 78 mm

Accesorii
• Staţie de conectare: cu ieșire audio line-out de 3,5 

mm
• Cablu USB
• Ghid de utilizare tipărit: Eng/Fr/Spa/Ger/Ola
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM
• Ghid de iniţiere rapidă: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/

DK/FIN
• Certificat de garanţie: Versiune globală
• Card de garanţie
•
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