
bohaťte svůj systém domácího k
O ina
o multimédia z PC a Internetu

Připojení SL400i umožňuje užívat si vaší rozsáhlé sbírky multimédií (hudba, obrázky a 

filmy) prostřednictvím počítače nebo přímo ze sítě Internet na systému domácího kina 

v obývacím pokoji, z „nejlepšího křesla v domě“.

Přístup k obsahu vašeho počítače
• Užívejte si bezdrátového připojení počítače v obývacím pokoji
• Bezdrátové připojení k počítači prostřednictvím WiFi USB adaptéru

Přístup k vašim oblíbeným online službám
• Online přístup k hudbě, filmům, fotografiím a hrám
• Aktualizace prostřednictvím Internetu zaručuje, že zařízení nezastará

Snadné použití
• Zařízení můžete ovládat pomocí displeje bez nutnosti zapínat televizor

Založeno na otevřených standardech
• Bezdrátová rádiová komunikace založená na otevřeném standardu IEEE802.11
• Rozhraní UPnP umožňuje komunikaci různých zařízení mezi sebou
Philips Streamium
Bezdrátový multimediální 
adaptér
SL400I
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Přehrávání videa
• Kompresní formáty: Formát Divx 3,11, Formát 

Divx 4, Formát Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 
XviD

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, MP3PRO, PCM, WAV
• Podpora ID3 tagů: ano

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát obrázků: BMP, GIF, JPEG
• Prezentace: ano

Možnosti připojení
• Zvukový výstup - analogový: Stereo (červený/bílý 

cinch)
• Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Vstup videa: Průchozí signál na konektoru 

SCART
• Výstup video - analogový: Audio L+P (konektor 

SCART), Komponentní video RGB (SCART), 
Kompozitní video CVBS (SCART)

• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť 
LAN(802.11b/g)

Příslušenství
• CD-ROM: Philips Media Manager + manuál
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Baterie 

pro dálkový ovladač, Kabel Scart
• Dálkové ovládání: ano
• Uživatelský manuál: ano
• Bezdrátový adaptér USB WiFi: ano

Software
• Správce médií společnosti Philips: Server 

multimédií s rozhraním UPnP

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 100 MB
• Operační systém Mac OS: 10
• Operační systém PC: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Procesor: Pentium II nebo vyšší
• Paměť RAM: 64 MB
• USB: Volný port USB
• Připojení k Internetu: Širokopásmový Internet 

(>256 kb/s)
• My.philips.com: Přístup k síti Internet a e-mailům

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 435 x 280 x 65 mm
• Hmotnost výrobku: 3,9 kg

Napájení
• Napájení ze sítě: 100-240 V stř. 50-60 Hz
• Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
• Spotřeba elektrické energie: 15 / 2 

(pohotovostní režim) W
• Indikátor napájení LED: Červená

Internetové služby
• Hry v Internetu: Hry Philips
• Audio služby: Live 365.com, Andante, Program 

MusicMatch Jukebox, Rádio Free Virgin, Rádio 
Playhouse, ...a další

• Video služby: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Foto služby: Yahoo! Photos
• Moje multimédia: Vložit vlastní internetové 

záznamy
•
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ezdrátové připojení k počítači
ýrobek připojte ke stereo soupravě nebo k televizoru 
 počítač se bezdrátově spojí s daným zařízením. Nyní 
ůžete pomocí dálkového ovladače zařízení procházet 
ultimediálním obsahem počítače.

kamžité bezdrátové připojení k PC
edisponujete-li bezdrátovou sítí, zaručuje toto řešení 
kamžitou funkčnost. Zapojte přibalený bezdrátový 
SB adaptér do počítače. Připojte přijímač k televizoru 
ebo stereo soupravě. Bezdrátový USB adaptér propojí 
očítač s přijímačem.

řipojení k Internetu
rostřednictvím televizoru a stereosystému získáte 
nline přístup k hudbě, upoutávkám, videoklipům, 
olekcím fotografií a internetovým hrám. Není třeba 
oubory nejdříve stahovat do počítače nebo vůbec 
očítač zapínat. Proudy multimediálních dat z Internetu 
udete mít bez potíží k dispozici.  Vyžaduje 
irokopásmové připojení k Internetu.

novace prostřednictvím Internetu
ové vlastnosti, funkce a formáty médií se automaticky 

tahují z Internetu díky širokopásmovému připojení 
římo do vašeho zařízení.

ntegrovaný displej na přístroji
ůžete vybírat zvukové soubory pomocí LCD displeje 

e stejné struktuře nabídek, jako na televizoru, aniž 
yste museli televizor zapínat.

iFi 802,11
tandard WiFi umožňuje vyloučit instalaci kabelového 
ropojení mezi počítači, jejich periferiemi a 
udiovizuálním vybavením umístěným v jiných 
ístnostech.

ozhraní UPnP
ozhraní UPnP (Universal Plug and Play) označuje 
íťový protokol, který umožňuje vzájemnou komunikaci 
ůzných zařízení. Zařízení, která mohou přehrávat 
rčitý obsah (soubory s obrázky, zvukem nebo videem) 
e mohou přihlásit k síti a mohou se připojit k 
ařízením, na kterých jsou tyto soubory uloženy. Soubor 
e poté možno vyměnit a vy si můžete užívat 
eutuchající zábavu.
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