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erika ditt TV- och ljudsystem
B
med multimedia från datorn och Internet

Med SL300i kan du trådlöst berika ditt TV- och ljudsystem med multimedia (musik, 

bilder och filmer) från datorn eller direkt från Internet.

Få åtkomst till innehållet i din PC
• Njut av trådlös PC-multimedia i ditt vardagsrum

Få åtkomst till dina favoriter online
• Åtkomst till musik, filmer, foto och spel online
• Kan uppgraderas via Internet med de senaste funktionerna

Baseras på en öppen standard
• Trådlös RF-kommunikation som bygger på den öppna IEEE802.11-standarden
• UPnP får enheter att kommunicera med varandra
Philips Streamium
Trådlös adapter för 
multimedia
SL300I
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Videouppspelning
• Komprimeringsformat: Divx 3 11, Divx 4, Divx 

5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, MP3PRO, PCM, 

WAV
• Stöd för ID3-märkning

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG
• Bildspel

Anslutningar
• Ljudutgång – analog: Stereo (röd/vit cinch)
• Kryptering/säkerhet: WEP 128 bit, WEP 64 bit
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• Videoutgång – analog: Ljud V+H (på SCART), 

Komponent-RGB (SCART), Composite-CVBS 
(på SCART)

• Trådlösa anslutningar: Trådlöst nätverk 
(802,11b/g)

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 12 V DC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager & handbok
• Tillbehör: Nätkabel, Batterier för 

fjärrkontrollen, SCART-kabel
• Fjärrkontroll
• Bruksanvisning

Programvara
• Philips Media Manager: UPnP-server för 

multimedieinnehåll

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 100 MB
• Mac OS: 10
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium II eller bättre
• RAM-minne: 64 MB
• PC-nätverk krävs: PC-nätverk med sladd eller 

trådlöst
• Internet-anslutning: Bredband (>256 kbit/s)
• My.philips.com: Internet-åtkomst och e-post

Storlek
• Produktstorlek (BxDxH): 45 x 180 x 198 mm
• Produktvikt: 0 84 kg

Övriga data
• Nätström: AC 100-240 V 50-60 Hz
• Avstängningsknapp
• Strömförbrukning: 15/2 (standby) W
• Power LED indicator: Påslagen – blå, Röd

Internet-tjänster
• Internet-spel: Spel från Philips
• Ljudtjänster: Live 365,com, Andante, 

MusicMatch-jukebox, Radio Free Virgin, 
Playhouse-radio, ...och mer

• Videotjänster: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Fototjänster: Yahoo! Foton
• My streams: Egna direktuppspelningar på 

Internet
•
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iFi 802 11
iFi-standarden innebär att det inte behövs några 

ablar mellan datorenheter, datorprodukter och ljud-/
ideoutrustning som är placerad i olika rum.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) är ett nätverksprotokoll 

om gör att olika enheter kan kommunicera med 
arandra. Enheter som kan användas till att spela upp 
tt visst innehåll (bild-, ljud- eller videofiler) kan meddela 
ärden om sin närvaro på nätverket och länka till 
atalagring som innehåller dessa filer. Filer kan sedan 
ytas ut så att du kan njuta av skarvfri underhållning.

ireless PC Link
rodukten ansluter till en stereo eller TV genom att en 
rådlös länk upprättas mellan datorn och enheten. Du 
an därmed styra multimediainnehåll på TV:n och 
tereon med hjälp av fjärrkontrollen.

nternet-ansluten
u får snabbt åtkomst till musik, filmklipp, musikvideor, 

otosamlingar och Internet-spel på TV:n och stereon. Du 
ehöver inte hämta filerna till datorn först för att kunna 
isa Internet-multimedia. Du behöver inte ens starta 
atorn. Kräver Internet-anslutning via bredband.

ppgraderbar via Internet
ya funktioner och medieformat hämtas automatiskt 

rån Internet via bredbandsanslutningen direkt till din 
nhet.
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