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nriqueça o seu televisor e sistema áu
E dio
com multimédia do PC & Internet

O SL300i permite enriquecer, sem fios, o televisor e sistema áudio com conteúdos 

multimédia (música, imagens e filmes) do PC ou directamente da Internet.

Aceda ao conteúdo do seu PC
• Desfrute de multimédia de PC sem fios na sua sala-de-estar

Aceda aos seus favoritos on-line
• Aceda a música, filmes, fotos e jogos online
• Actualizável pela Internet para estar sempre em dia

Baseado em padrões de acesso livre
• Comunicação RF sem fios baseada na norma aberta IEEE802.11
• O UPnP possibilita a comunicação entre diversos dispositivos
Philips Streamium
Adaptador Multimédia Sem 
Fios
SL300I
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Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: Divx 3,11, Divx 4, 

Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: MP3, MP3PRO, PCM, 

WAV
• Suporte de identificação ID3

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, 

JPEG
• Apresentação de slides

Conectividade
• Saída Áudio - Analógica: Estereo (cinch 

Encarnado/Branco)
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP 

de 64 bits
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Saída de vídeo - Analógica: Áudio E+D (na 

SCART), Componente RGB (SCART), 
Composto CVBS (na SCART)

• Ligações sem Fios: LAN sem fios (802,11b/g)

Acessórios
• Adaptador CA/CC: 12 V CC, 2,5 A
• CD-ROM: Gestor Multimédia Philips e Manual
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Pilhas para telecomando, Cabo Scart
• Telecomando
• Manual do Utilizador

Software
• Gestor Multimédia Philips: Servidor de conteúdo 

multimédia UPnP

Requisitos do Sistema
• Unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 100 MB
• Sistema Operativo Mac: 10
• Sistema Operativo do PC: Windows® 98 SE, 

2000, ME, XP
• Processador: Pentium II ou superior
• Memória RAM: 64 MB
• Necessária rede de PC: Rede de PC sem fios ou 

com fios
• Ligação à Internet: Internet de Banda Larga (> 

256 kbps)
• My.philips.com: Acesso Internet/correio 

electrónico

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 45 x 180 x 198 

mm
• Peso do produto: 0,84 kg

Energia
• Corrente eléctrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz
• Interruptor ligar/desligar
• Consumo de energia: 15 / 2 (standby) W
• Indicador LED de energia: Funcionamento - 

Azul, Vermelho

Serviços de Internet
• Jogos da Internet: Jogos Philips
• Serviços de áudio: Live365.com, Andante, 

MusicMatch Jukebox, Radio Free Virgin, Rádio 
Playhouse, ...e mais

• Serviços de vídeo: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Serviços de fotografia: Yahoo! Photos
• My streams: Adicione os seus vídeos directos
•
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igação ao PC sem fios
 produto é ligado a um televisor ou ao equipamento 
stéreo. É estabelecida uma ligação sem fios entre o PC 
 o produto. Pode navegar por conteúdos multimédia do 
C no televisor e equipamento estéreo usando o 
elecomando.

igado à Internet
través de um botão, aceda a música, apresentações 
e filmes, vídeos de música, colecções de fotografias e 

ogos de Internet on-line no televisor e na aparelhagem. 
ão é preciso transferir os ficheiros para o PC, nem 

equer ligar o PC para conteúdos da Internet. Só precisa 
e uma ligação de banda larga à Internet.

ctualizável pela Internet
ovas funcionalidades, funções e formatos multimédia 

ransferidos automaticamente pela Internet através de 
ma ligação de banda larga directamente para o 
ispositivo.

iFi 802,11
 norma WiFi significa que não é necessário instalar fios 
ntre dispositivos e periféricos de PC e equipamento de 
udio/vídeo localizado em salas diferentes.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) refere-se a um protocolo 
e rede que permite que vários dispositivos 
omuniquem entre si. Os dispositivos que podem 
eproduzir determinados conteúdos (ficheiros de 
magens, áudio ou vídeo) podem tornar-se conhecidos 
a rede e podem ligar-se a armazenamrntos de dados, 
ue guardam esses ficheiros. Um ficheiro pode, em 
eguida, ser trocado para desfrutar de uma perfeira 
xperiência de entretenimento.
For preview purpose only

SL300I/00

Especificações Técnicas Produtos em destaque

Adaptador Multimédia Sem Fios
  


