
azdagítsa házimozirendszeré
G t
számítógépről és az Internetről jövő multimédiával

Az SL400i segítségével hihetetlen mennyiségű multimédiás anyagot nézhet és hallgathat 

meg (képeket, filmeket és zenét). A forrás lehet számítógépe, de akár közvetlenül az 

Internetről is fogadhat adatokat, ezáltal a nappalija minden bizonnyal a világ legjobb 

mozijává és koncerttermévé lép elő.

Hozzáférés a számítógépes tartalomhoz
• Élvezze a vezeték nélküli PC multimédiát a nappalijában
• Azonnali PC kapcsolat WiFi USB-vel

Hozzáférés az on-line kedvencekhez
• Online zene, videó, fotó és játék elérés
• Hogy a termék naprakész legyen, Internetről frissítheti

Könnyen használható
• A TV bekapcsolása nélkül a helyi képernyőről irányíthatja

Nyitott szabványokra épül
• Vezeték nélküli rádiós kommunikáció a nyílt IEEE802.11 szabvány szerint
• Az Ált. Plug and Play (UPnP) funk. által a készülékek kommunikálhatnak
Philips Streamium
Vezeték nélküli 
multimédiás adapter
SL400I
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 műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
áltozhatnak.
inden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. 

éget, vagy az illető jogtulajdonost illeti
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
inden jog fenntartva.
ww.philips.com
Video lejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, Divx 4, Divx 

5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, MP3PRO, PCM, 

WAV
• ID3 tag támogatás

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG
• Diavetítés

Csatlakoztathatóság
• Videokimenet - analóg: Sztereó (piros/fehér 

cinch)
• Audiokimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Video bemenet: Jelhurkolás a SCART-on
• Videokimenet - analóg: Audio B+J (a SCART-

on), Komponens RGB (SCART), Kompozit 
CVBS (a SCART-on)

• Vezetéknélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 
LAN (802.11b/g)

Tartozékok
• CD-ROM: Philips Media Manager és kézikönyv
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Elemek a távirányítóhoz, Scart kábel
• Távvezérlés
• Felhasználói kézikönyv
• WiFi vezeték nélküli USB adapter

Szoftver
• Philips Media Manager: Általános Plug and Play 

multimediás tartalomszerver

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Hely a merevlemezen: 100 MB
• Mac OS: 10
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Processzor: Pentium II vagy gyorsabb
• RAM memória: 64 MB
• USB: Szabad USB port
• Internet csatlakozás: Szélessávú Internet (>256 

kbps)
• My.philips.com: Internet hozzáférés és e-mail

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 435 x 280 x 65 

mm
• Termék súlya: 3,9 kg

Áram
• Tápellátás: AC 100-240 V 50-60 Hz
• Be/kikapcsoló
• Áramfogyasztás: 15 / 2 (készenlét) W
• LED állapot-kijelzője: Piros

Internet szolgáltatások
• Internetes játékok: Philips játékok
• Audioszolgáltatások: Live 365.com, Andante, 

MusicMatch zenegép, Radio Free Virgin, 
Playhouse rádió, ... és egyebek.

• Videoszolgáltatások: Yahoo! Mozik, 
Programindítás, iFILM

• Fotószolgáltatások: Yahoo! Fényképek
• Saját folyamok: Saját Internet folyamok 

hozzáadása
•
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ádiós PC kapcsolat
 készülék TV-hez vagy sztereó egységhez csatlakozik. 
 PC és a készülék között vezeték nélküli kapcsolat 

étesül, így a számítógép mappáiban a távvezérlő 
egítségével a TV-n vagy sztereó egységen navigálhat.

zonnali vezetéknélküli PC kapcsolat
asználatra kész megoldás mindazoknak, akiknek 
incs otthon vezeték nélküli hálózatuk. Csatlakoztassa 
 csomagban található Wireless USB adaptert a PC-
ez, a receivert pedig TV készülékhez és/vagy hifi 
endszerhez. A Wireless USB adapter már össze is 
ötötte PC-t és a receivert.

nternetre csatlakoztatva
Egy gomb" megnyomásával hozzáférhet az on-line 
enékhez, filmbemutatókhoz, videoklipekhez, 
otógyűjteményekhez és Internetes játékokhoz. Nem 
ell először fájlokat letöltenie a PC-re, vagy a 
ekapcsolnia PC-t az multimédia átjátszásához. 
zélessávú Internet kapcsolatot igényel.

nternetről frissíthető
j jellemzők, funkciók, média fájlformátumok 
utomatikus letöltése az Internetről szélessávú 
nternetelérés segítségével, egyenesen az Ön 
észülékére.

eépített helyi kijelző
álasszon ki audio fájlokat TV-je bekapcsolása nélkül 
z LCD kijelzőn a TV menürendszerének megfelelő 
ódon.

iFi 802.11
 WiFi szabvány azt jelenti, hogy nem szükséges 
ábeleket elhelyezni a különböző helyiségben található 
C eszközök, PC perifériák és audio/video készülékek 
özött.

ltalános Plug and Play
z UPnP (Általános Plug and Play) olyan hálózati 
rotokoll, amely különböző készülékek egymással való 
ommunikációját teszi lehetővé. Az adott tartalmat 
képeket, hang- és videofájlokat) lejátszani képes 
észülékek bejelentkezhetnek a hálózatra, és az adott 
ájlokat tartalmazó adatbázisokhoz kapcsolódhatnak. 
kkor megkezdődhet a fájlcsere, a hallgatónak pedig 
iváló szórakozásban lehet része.
SL400I/00

Műszaki adatok Termékkijelölések

Vezeték nélküli multimédiás adapter
  


