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uziek hier, PC daar,
M
zonder kabels
PC- en internetmuziek draadloos op uw stereo

Draadloos genieten van muziek op uw PC
• Muziek van hoge kwaliteit van uw PC streamen naar het audiosysteem
• Breng muziek draadloos over van uw PC naar uw stereo

Draadloze toegang tot internetmuziek
• Kies de internetmuziek die u op dat moment wilt horen
• Opwaardeerbaar via internet om het product up-to-date te houden
• Toegang tot internetmuziek

Gebruiksgemak
• Lokaal LCD-scherm voor eenvoudige navigatie
• Bedien alle functies vingervlug
• Eenvoudig toegang verkrijgen tot uw favorietenlijst

Gebaseerd op open normen
• Draadloze RF-communicatie op basis van open IEEE802.11-norm
• Via UPnP kunnen meerdere apparaten met elkaar communiceren
Philips Streamium
Wireless Music Adapter
SL50I
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Audio afspelen
• Compressieformaat: MP3, MP3PRO
• Ondersteuning van ID3-tag

Connectivity
• Audio uitgang - analoog: Stereo (rode/witte 

cinch)
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-

bits
• Draadloze verbindingen: Draadloze LAN 

(802.11b/g)

Accessoires
• CD-ROM: Philips Media Manager en handleiding
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Audiokabel, Batterijen voor afstandsbediening, 
Netwerkadapter, Afstandsbediening, 
Gebruikershandleiding

• Afstandsbediening
• Gebruikershandleiding

Software
• Philips Media Manager: UPnP multimedia-server

Systeemvereisten
• CD-ROM drive
• Ruimte op harde schijf: 100 MB
• PC-besturingssysteem: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Processor: Pentium II of hoger
• RAM-geheugen: 64 MB
• PC-netwerk vereist: Draadloos netwerk
• Internetverbinding: Breedbandinternet (> 256 

kbps)
• My.philips.com: Toegang tot internet en e-mail

Voeding
• Netstroom: AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz
• Aan-/uitschakelaar
• Power Led indicator: In bedrijf - blauw, Rood

Internetdiensten
• Audiodiensten: Live 365.com, Andante, Music 

Match Jukebox, Radio Free Virgin, Playhouse 
Radio, ...en nog veel meer

• Mijn streams: Voeg uw eigen internetstreams 
toe

•
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raadloze PC Music Link
uziek van hoge kwaliteit van uw PC streamen naar 

et audiosysteem. Luister op uw audiosysteem naar 
uziekbestanden op de PC. Selecteer songs uit uw 
uziekcollectie op artiest, album of genre.

raadloze PC-muziek
reng muziek die is opgeslagen op uw PC over naar uw 
tereo via een draadloze verbinding, zodat u er overal 
n huis van kunt genieten.

nternetmuziek
ia een breedbandverbinding met Internet hebt u 
oegang tot een enorme muziekcollectie die live wordt 
estreamd naar uw draadloze Music Link. 
egenwoordig kunt u op internet al kiezen uit: - 
uizenden internetradiozenders - Vrijwel alle 
uziekgenres - Persoonlijke internetaudio - creëer uw 

igen zender - Gratis en abonnementsdiensten - Mijn 
treams met toegang tot alle radiozenders op het web 
n MP3-formaat

pwaardeerbaar via internet
ieuwe kenmerken, functies en mediaformaten worden 
utomatisch van internet naar uw apparaat 
edownload via een breedbandverbinding.

angepaste internetmuziek
ies uit duizenden internetzenders het genre dat bij uw 
temming past. Stem internetradio af op uw muzikale 
oorkeuren.

iFi 802.11
e WiFi-norm houdt in dat er geen kabels nodig zijn 

ussen PC's, de randapparaten en audio- en video-
pparaten die in andere kamers zijn geplaatst.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) verwijst naar een 
etwerkprotocol waarmee verschillende apparaten met 
lkaar kunnen communiceren. Apparaten die bepaalde 
ontent kunnen afspelen (foto's, audio- of 
ideobestanden), kunnen zichzelf bekend maken op 
et netwerk en verbinding maken met de 
egevensarchieven waarin deze bestanden staan. 
ervolgens wordt een bestand uitgewisseld, en kunt u 
enieten van een naadloze entertainmentervaring.

CD-navigatiescherm
okaal LCD-scherm vergemakkelijkt eenvoudig 
avigeren door uw muziekcollectie.

avorieten
 kunt een lijst maken waarin u uw favoriete nummers 
unt markeren met de afstandsbediening. Via deze lijst 
unt u de nummers vervolgens snel afspelen.

nfrarood-afstandsbediening
e infrarood-afstandsbediening is een van de handigste 
anieren om het apparaat te bedienen zonder dat u uit 
w stoel hoeft te komen.
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