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usiikki täällä, tietokone
M
muualla, ei johtoja
Musiikki tietokoneesta ja Internetistä langattomasti stereolaitteistoon

Kuuntele musiikkia tietokoneesta langattomasti
• Siirrä musiikki korkealaatuisena PC:ltä äänentoistojärjestelmään
• Tietokoneen musiikkitiedostoja voi toistaa langattomasti stereoilla

Langaton Internet-musiikin käyttö
• Hae Internetistä mielialasi mukaista musiikkia
• Internetin kautta päivitettävä tuote on aina ajan tasalla
• Internet-musiikin käyttö

Helppokäyttöinen
• Helppo haku LCD-näytöllä
• Kaikki tarvittavat toiminnot sormenpäiden ulottuvilla
• Omia suosikkeja on helppo käyttää suosikkiluettelosta

Perustuu avoimiin standardeihin
• Avoimeen IEEE802.11 -standardiin perustuva RF-käyttö
• UPnP mahdollistaa useiden eri laitteiden välisen tiedonkulun
Philips Streamium
Langaton musiikkiadapteri
SL50I
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Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, MP3PRO
• ID3-tunnisteiden tuki

Liitännät
• Äänilähtö - analoginen: Stereo (punavalkoinen 

RCA)
• Salaus / suojaus: WEP 128bit, WEP 64bit
• Langattomat yhteydet: Langaton LAN (802,11b/

g)

Tarvikkeet
• CD-ROM: Philips Media Manager ja ohje
• Mukana tulevat tarvikkeet: Virtajohto, 

Äänijohto, Kauko-ohjaimen paristot, 
Verkkolaite, Kauko-ohjain, Käyttöopas

• Kauko-ohjain
• Käyttöopas

Ohjelmisto
• Philips Media Manager: UPnP-multimediapalvelin

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 100 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Suoritin: Pentium II tai uudempi
• RAM-muisti: 64 Mt
• PC-verkko pakollinen: Langaton verkko
• Internet-yhteys: Internet-laajakaista (> 256 kbps)
• My.philips.com: Internet ja sähköposti

Virta
• Verkkovirta: 100–240 VAC, 50–60Hz
• Virtakytkin
• Virranilmaisin: Toiminta, sininen, Punainen

Internet-palvelut
• Äänipalvelut: Live365.com, Andante, 

Musicmatch Jukebox, Radio Free Virgin, 
Playhouse-radio, ...ja muuta

• Omat kanavat: Omien Internet-videovirtojen 
lisäys
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angaton yhteys PC:n musiikkiin
iirrä musiikki PC:ltä äänentoistojärjestelmääsi 
orkealaatuisena. Kuuntele äänentoistojärjestelmälläsi 
C:lle tallennettua musiikkia. Valitse kappaleet 
usiikkikokoelmastasi esittäjän, levyn tai tyylin 
ukaan.

C:n musiikkia langattomasti
ietokoneeseen tallennetut musiikkitiedostot voi siirtää 

angattomasti stereolaitteisiin. Tietokoneen musiikkia 
oi näin kuunnella muuallakin kuin koneen ääressä.

ukautettua Internet-musiikkia
alitse mielialaasi sopiva musiikkityyppi tuhansista 
nternetin musiikkiasemista. Mukauta Internet-radio 
astaamaan musiikkimakuasi.

äivitettävissä Internetin kautta
udet ominaisuudet, toiminnot ja mediamuodot 

adataan laitteeseen automaattisesti Internetistä 
aajakaistayhteyden kautta.

nternetin musiikkiviihde
nternet-laajakaistayhteyden avulla pääset käsiksi 
nternetin valtavaan musiikkisisältöön, joka siirretään 
uoraan langattomaan musiikkiyhteyteesi. Internetin 
iihdetarjonta kattaa nykyään: - Tuhansia Internet-
adioasemia - Lähes kaikki musiikkityylit - Mukautettu 
nternet-audio - luo oma asemasi - Ilmaisia ja 
ilauspohjaisia palveluja - My Streams -toiminnon avulla 
oit kuunnella mitä tahansa MP3-muotoista 
adioasemaa Internetissä

CD-ohjausnäyttö
CD-näytön avulla musiikkikokoelmassa on helppo 
iikkua.

nfrapunakauko-ohjain
nfrapunakauko-ohjain on mukavin tapa hallita ja 
äätää laitetta nousematta ylös.

uosikit
oit luoda suosikkiluettelon kauko-ohjaimella, minkä 

älkeen luetteloon voi lisätä kohteita ja poistaa niitä. 
ohteet on sitten todella helppo valita luettelosta.

iFi 802 11
iFi-standardi tarkoittaa, että eri huoneissa sijaitsevia 

ietokoneita, tietokoneiden oheislaitteita ja AV-laitteita 
i tarvitsee yhdistää johdoilla.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) viittaa 
erkkoprotokollaan, jonka avulla useat laitteet voivat 
ommunikoida keskenään. Tiettyä sisältöä (kuva-, ääni- 
ai videotiedostoja) toistavat laitteet tunnistetaan 
erkossa, ja ne voivat linkittyä kyseisiä tiedostoja 
isältäviin tietokantoihin. Tiedosto voidaan sitten 
aihtaa, mikä takaa saumattoman viihdekokemuksen.
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Tekniset tiedot Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

Langaton musiikkiadapteri
  


