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sa fjärrkontrollen med pekskärm för multimedia har ett enkelt, aktivitetsbaserat gränssnitt 

der för att styra din hemunderhållning. Tack vare den enkla installationsguiden som visas 

n du installera fjärrkontrollen i bara några få steg och sätta igång direkt!

/V-enheter: igår, idag och imorgon
rlig databas med IR-koder för de flesta enheter och fabrikat
tiva genvägar för styrning av A/V-enheter med en knapptryckning
ggda WiFi-anslutningsfunktioner för trådlösa nätverk
g och lättläst LCD-färgskärm

ntrollen över allt medieinnehåll med några få enkla klick
troll av uppspelning av media från dator till TV eller ljudutrustning
n kan förhandsvisas på enheten

 flera enheter med en enda knapptryckning
matisk uppdatering av personlig TV-programguide via Internet

 och enkel installation
ligent installationsguide innebär att du kan installera utan dator
tisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
a funktioner med framtida uppgraderingar av programvaran
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Bild/visning
• Pekkänslig skärm: Pekskärm
• Bakgrundsbelysning
• Bakgrundsbelyst skärm: Vit
• Antal färger: 65 536
• Diagonal skärmstorlek (tum): 3,5 tum
• Upplösning: 320 x 240 bildpunkter

IR-kapacitet
• Databas för generella IR-koder
• Inlärning av IR-koder
• Inlärning av frekvensomfång: 20-70 kHz och 

455 kHz
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1100

Anslutningar
• Inbyggd trådlös teknik: 802.11b
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
• Möjlighet till Internet-anslutning: 

Uppgraderingsbar

Bekvämlighet
• Enkel installation: Installation med guide
• Lättanvänd: Grafiskt användargränssnitt
• Tillgängligt språk: UI: Engelska
• Kontroller på framsidan: Volym, upp, Volym, ned, 

Ljudavstängning, Kanal, upp, Kanal, ned, Markör 
upp/ned/vänster/höger, OK, Hem, Tillbaka, Sida

• Automatisk avstängning
• Indikation av svagt batteri
• Klocka med kalender
• Laddindikator

Multimedietillämpningar
• Uppspelningsformat: MP3, m3u

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 1

Programvara
• Philips Media Manager: UPnP-server för 

multimedieinnehåll

Ström
• Batterityp: Litiumbatteri
• Avstängningsknapp
• Nätström: AC 220-240 V, 60 Hz
• Antal medföljande adaptrar: 1
• Batterikapacitet: 1 700 mAh
• Laddningstid: cirka 3 timmar tim

Storlek
• Produktstorlek (BxDxH): 149 x 101 x 24 mm
• Temperaturintervall (drift): 5 °C till 45 °C
• Lådans mått (B x H x D): 228 x 284 x 78 mm

Tillbehör
• Dockningsstation: med 3,5 mm line-out
• USB-kabel
• Utskriven bruksanvisning: Eng/fr/spa/ty/nl
• Bruksanvisning på CD-skiva
• Snabbstartguide: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/DK/

FIN
• Garantibroschyr: Internationell version
• Garantisedel
•
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