
nowocześnij swój telewizor i zestaw
U  
audio
o multimedia dostępne na komputerze i Internecie

Model SL300i umożliwia wzbogacenie zestawu kina domowego o multimedia (muzykę, 

obrazy i filmy) dostępne na komputerze użytkownika lub bezpośrednio w Internecie.

Dostęp do danych w komputerze
• Oglądaj multimedia przesyłane bezprzewodowo z komputera w salonie

Dostęp do ulubionych stron w sieci
• Ciągły dostęp do muzyki, filmów, zdjęć i gier
• Aktualizacja przez Internet — zawsze aktualna wersja produktu

Oparte na otwartych standardach
• Bezprzewodowa komunikacja radiowa oparta na standardzie IEEE802.11
• UPnP umożliwia komunikowanie się różnych urządzeń między sobą
Philips Streamium
Bezprzewodowa karta 
multimedialna
SL300I
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Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: Divx 3 11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, MP3PRO, PCM, WAV
• Obsługa znaczników ID3

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, JPEG
• Pokaz slajdów

Możliwości połączenia
• Wyjście audio — analogowe: Stereo (czerwony/

biały cinch)
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128–bitowy klucz 

WEP, 64–bitowy klucz WEP
• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Wyjście wideo - analogowe: Audio L+P (na 

złączu SCART), Wejście Component wideo 
RGB (SCART), Kompozytowe CVBS (SCART)

• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa 
sieć LAN (802,11b/g)

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: 12 V DC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager i podręcznik
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 

sieciowy, Baterie do pilota zdalnego sterow., 
Przewód Scart

• Pilot zdalnego sterowania
• Podręcznik użytkownika

Oprogramowanie
• Philips Media Manager: Serwer multimedialny 

(UPnP)

Wymagania systemowe
• Napęd CD-ROM
• Miejsce na twardym dysku: 100 MB
• Mac OS: 10
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Procesor: Pentium II lub nowszy
• Pamięć RAM: 64 MB
• Wymagana sieć komputerowa: Bezprzewod. lub 

przewod. sieć komp.
• Połączenie internetowe: Szerokop. poł. z Intern. 

(>256 kb/s)
• My.philips.com: Dostęp do Internetu i poczty e-

mail

Wymiary
• Wymiary produktu (SxGxW): 45 x 180 x 

198 mm
• Waga produktu: 0 84 kg

Moc
• Zasilanie sieciowe: AC 100-240 V, 50-60 Hz
• Wyłącznik
• Pobór mocy: 15 / 2 (tryb gotowości) W
• Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — niebieski, 

Czerwony

Serwisy internetowe
• Gry internetowe: Gry Philips
• Serwisy muzyczne: Live-365.com, Andante, 

MusicMatch Jukebox, Radio Free Virgin, 
Playhouse radio, ...i wiele innych

• Usługi wideo: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Usługi fotograficzne: Yahoo! Photos
• Moje media strumieniowe: Dodawanie wł. 

mediów strumieniowych
•
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iFi 802,11
tandard WiFi oznacza, że nie trzeba instalować kabli 
ączących komputery, urządzenia peryferyjne i sprzęt 
udio/wideo w różnych pomieszczeniach.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) określa protokół 

ieciowy umożliwiający komunikację pomiędzy różnymi 
rządzeniami. Urządzenia, które mogą odtwarzać 
ewną zawartość (obrazy, dźwięk, filmy), mogą 
omunikować się w sieci i łączyć z miejscami, gdzie 
rzechowywane są określone pliki. Wtedy pliki są 
ymieniane pomiędzy urządzeniami – nie przerywając 
obie dobrej zabawy.

ącze bezprzewodowe PC-Link
rodukt można podłączyć do wieży stereo lub 
elewizora. Między komputerem a produktem 
awiązywane jest połączenie bezprzewodowe. 
awigacja po materiałach multimedialnych na 
omputerze, odtwarzanych w telewizorze lub zestawie 
tereo, odbywa się za pomocą pilota.

odłączony do Internetu
aciskając tylko jeden przycisk, zyskujesz dostęp do 
uzyki, zwiastunów filmów, wideoklipów, galerii zdjęć i 

ier z Internetu na ekranie telewizora i w stereo. Nie 
usisz pobierać najpierw plików na komputer, ani 
awet włączać komputera, aby bez trudności korzystać 
e strumieniowej transmisji multimedialnych treści 
nternetowych. Wymaga szerokopasmowego 
ołączenia z Internetem.

ktualizacje z Internetu
owe opcje, funkcje i formaty mediów są 
utomatycznie pobierane do urządzenia z Internetu 
rzez połączenie szerokopasmowe.
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Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Bezprzewodowa karta multimedialna
  


