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Görüntü/Ekran
• Dokunmatik ekran: Dokunmatik Ekran
• Arkadan ışıklandırma
• Gösterge arka ışıklandırması: Beyaz
• Ekran renkleri: 65.536
• Diyagonal ekran boyutu (inç): 3,5 inç
• Çözünürlük: 320 x 240 piksel

Infrared Özellikleri
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Öğrenme IR kodları
• Öğrenme frekans aralığı: 20 kHz - 70 kHz ve 455 

kHz
• Veritabanındaki marka sayısı: 1100'ün üzerinde

Bağlanabilirlik
• Dahili kablosuz teknoloji: 802.11b
• Ön / Yan bağlantılar: USB
• Internet bağlantı seçenekleri: Yükseltilebilir

kolaylıklar
• Kurulum Kolaylığı: Kurulum sihirbazı
• Kullanım kolaylığı: Grafik Kullanıcı Arayüzü
• Varolan diller: UI: İngilizce
• Ön Kontroller: Ses açma, Ses kısma, Sessiz, Kanal 

Yukarı, Kanal Aşağı, Gösterge yukarı/aşağı/sola/
sağa, OK, Ana sayfa, Geriye, Sayfa

• Otomatik kapatma
• Pil zayıf gösterimi
• Takvimli saat
• Pil şarj gösterimi

Multimedya Uygulamaları
• Çalma/Oynatma Formatları: MP3, m3u

Resim tekrar oynatma
• Resim sıkıştırma formatı: BMP, GIF, JPEG

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 1

Yazılım
• Philips Media Manager: UPnP multimedya içerik 

sunucusu

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Açma/Kapama anahtarı
• Şebeke elektriği: AC 220-240 V, 60 Hz
• Birlikte verilen adaptörlerin sayısı: 1
• Pil kapasitesi: 1700 mAh
• Şarj süresi: yaklaşık 3 saat sa

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 149 x 101 x 24 mm
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 45°C
• Kutu boyutları (G x Y x D): 228 x 284 x 78 mm

Aksesuarlar
• Bağlantı İstasyonu: 3,5 mm ses hat çıkışı ile
• USB kablosu
• Basılı Kullanım Kılavuzu: İng/Fra/İsp/Alm/Hol
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
• Hızlı başlangıç kılavuzu: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/

DK/FIN
• Garanti belgesi: Dünya versiyonu
• Garanti Kartı
•
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