
bohaťte svoj TV a audiosystém
O
s multimédiami z počítača & Internetu

SL 300i umožňuje bezdrôtové prepojenie TV a audiosystému na multimédiá (hudbu, 

obrázky a filmy) z počítača alebo priamo z Internetu.

Prístup k obsahu počítača
• Vychutnajte si bezdrôtové počítačové multimédia vo vašej obývačke

Prístup k obľúbeným položkám online
• Prístup k hudbe, filmom, fotografiám a hrám
• Produkt aktualizovaný cez Internet je stále aktuálny.

Založené na otvorených normách
• Bezdrôtová RF komunikácia podľa otvorenej normy IEEE802.11
• UPnP umožňuje viacerým zariadeniam vzájomne komunikovať
Philips Streamium
Bezdrôtový multimediálny 
adaptér
SL300I
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Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: Divx 3,11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, MP3PRO, PCM, WAV
• Podpora ID3 textu: áno

Prehrávanie nehybného obrázku
• Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG
• Postupné zobrazovanie obrázkov: áno

Pripojiteľnosť
• Zvukový výstup - analógový: Stereo (červený/

biely konektor)
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Video výstup - analógový: Audio Ľ+P (SCART), 

Komponentné RGB (SCART), Kompozitný 
CVBS (na kábli SCART)

• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová 
LAN(802,11b/g)

Príslušenstvo
• AC/DC adaptér: 12V DC, 2.5A
• Disk CD-ROM: Správca a manuál médií Philips
• Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel Scart
• Diaľkové ovládanie: áno
• Užívateľský manuál: áno

Softvér
• Philips Media Manager: UPnP server s 

multimediálnym obsahom

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM: áno
• Miesto na pevnom disku: 100 MB
• Mac OS: 10
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Procesor: Pentium II alebo lepší
• Pamäť RAM: 64 MB
• Požadovaná počítačová sieť: Bezdrôtová a 

drôtová sieť PC
• Pripojenie na Internet: Širokopásmový Internet 

(>256 kbps)
• My.philips.com: Internetový prístup a e-mail

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 45 x 180 x 198 mm
• Hmotnosť produktu: 0 84 kg

Napájanie
• Napájanie zo siete: AC 100-240V 50-60Hz
• Prepínač zapnuté/vypnuté: áno
• Spotreba energie: 15 / 2 (úsporný režim) W
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - 

modrá, Červená

Internetové služby
• Internetové hry: Hry Philips
• Zvukové služby: Live 365.com, Andante, 

Program MusicMatch Jukebox, Rádio Free 
Virgin, Divadelné rádio, ...a viac

• Video služby: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Fotoslužby: Fotografie Yahoo!
• Moje toky: Pridať vlastné internetové toky
•

B
P
z
v
p
z

P
C
h
z
t
n
z
m
š

A
N
a
p

W
N
p
p

U
U
p
k
Z
(
r
k
v

ezdrôtové pripojenie počítača
rodukt je pripojený k TV alebo stereofónnemu 
ariadeniu a medzi počítačom a produktom je 
ytvorené bezdrôtové prepojenie. Na ovládanie 
očítačových multimédií na TV a stereofónnom 
ariadení môžete použiť diaľkové ovládanie.

ripojený na Internet
ez prístup na Internet jediným tlačidlom dostanete 
udbu, ukážky nových filmov, hudobné videoklipy, 
bierky fotografií a internetových hier do svojho 
elevízora a stereo prehrávača. Nie je potrebné 
ahrávanie súborov do PC, dokonca ho nemusíte ani 
apnúť, a pritom bez problémov prijímať prúdy 
ultimediálneho obsahu z Internetu. Podmienkou je 

irokopásmové pripojenie na Internet.

ktualizovateľné cez Internet
ové vlastnosti, funkcie a formáty médií možno 
utomaticky prevziať do vášho zariadenia z Internetu 
rostredníctvom širokopásmového pripojenia.

iFi 802.11
orma WiFi zabezpečuje bezdrôtový prenos medzi PC, 
eriférnymi zariadeniami PC a audio/video 
ríslušenstvom, ktoré je umiestnené v inej miestnosti.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) je založená na sieťovom 
rotokole, ktorý umožňuje rôznym zariadeniam 
omunikovať medzi sebou každý s každým. 
ariadenia, ktoré dokážu prehrávať určitý obsah 

obrázky, audio alebo video súbory) môžu sami seba 
ozoznávať v sieti a dokážu sa spojiť do úložiska dát, 
de sa súbory ukladajú. Súbor sa potom môže 
ymieňať pre pôžitok z neprerušovanej zábavy.
SL300I/00

Technické údaje Najdôležitejšie produkty

Bezdrôtový multimediálny adaptér
  


