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Obraz/Displej
• Obrazovka citlivá na dotyk: Dotyková obrazovka
• Podsvietenie: áno
• Podsvietenie displeja: Biela
• Farby displeja: 65 536
• Uhlopriečka (v palcoch): 3.5 palec
• Rozlíšenie: 320 x 240 pixelov

Infračervené schopnosti
• Univerzálna databáza IR kódu: áno
• Učenie IR kódov: áno
• Učenie rozsahu frekvencie: 20 kHz až 70 kHz a 

455 kHz
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100

Pripojiteľnosť
• Zabudovaná bezdrôtová technológia: 802,11b
• Predné/bočné konektory: USB
• Možnosti pripojenia k sieti Internet: 

Aktualizovateľné

Užitočná funkcia
• Jednoduchá inštalácia: Inštalácia podľa sprievodcu
• Jednoduché používanie: Grafické užívateľské 

rozhranie
• Dostupný jazyk:: Angličtina
• Predné ovládacie prvky: Hlasitosť zvýšená, 

Hlasitosť znížená, Vypnúť zvuk, Vyšší kanál, Nižší 
kanál, Kurzor hore/dole/doľava/doprava, OK, 
Home, Späť, Page

• Automatické vypnutie: áno
• Indikácia slabej batérie: áno
• Hodiny s kalendárom: áno
• Indikácia nabíjania batérie: áno

Multimediálne aplikácie
• Formáty prehrávania: MP3, m3u

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 1

Softvér
• Philips Media Manager: UPnP server s 

multimediálnym obsahom

Napájanie
• Typ batérie: LI-Polymér
• Prepínač zapnuté/vypnuté: áno
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V, 60 Hz
• Počet dodaných adaptérov: 1
• Kapacita batérií: 1700 mAh
• Čas nabíjania: približne 3 hodiny hod

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 149 x 101 x 24 mm
• Rozsah teploty (prevádzkový): 5 °C až 45 °C
• Rozmery krabice (Š x V x H): 228 x 284 x 78 mm

Príslušenstvo
• Dok: s 3,5 mm výstupom audio
• USB kábel: áno
• Vytlačená užívateľská príručka: Ang/Fr/Šp/Nem/

Hol
• Užívateľská príručka na disku CD-ROM: áno
• Sprievodca pre rýchly štart: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/

S/N/DK/FIN
• Informácie o záruke: Globálna verzia
• Záručný list: áno
•

Multimediálny ovládací panel
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