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usikk her, PC der
M
– uten ledninger
PC- og Internett-musikk trådløst på stereoanlegget

Få trådløs tilgang til musikk på PCen
• Stream musikk av høy kvalitet fra PCen til lydanlegget
• Spill av musikkfiler fra PCen trådløst på stereoanlegget

Trådløs tilgang til musikk på Internett
• Velg favorittmusikken din på Internett etter humør
• Kan oppgraderes på Internett for å holde produktet anvendelig
• Tilgang til musikkunderholdning på Internett

Enkel bruk
• Integrert LCD-skjerm for enkel navigering
• Kontroller alle funksjonene du trenger ved hjelp av fingrene
• Få lett tilgang til listen over favorittinnholdet ditt

Basert på åpne standarder
• Trådløs RF-kommunikasjon basert på en åpen  IEEE802.11-standard
• Med UPnP kan flere enheter kommunisere med hverandre
Philips Streamium
Trådløs musikkadapter
SL50I
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Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, MP3PRO
• ID3 Tag-støtte

Tilkoblingsmuligheter
• Lydutgang – analog: Stereo (Rød/hvit cinch)
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-

bits
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11b/g)

Tilbehør
• CD-ROM: Philips Media Manager og håndbok
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Lydkabel, 

Batterier til fjernkontroll, Nettadapter, 
Fjernkontroll, Bruksanvisning

• Fjernkontroll
• Bruksanvisning

Programvare
• Philips Media Manager: UPnP-

multimedieinnholdsserver

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Harddiskplass: 100 MB
• PC-operativsystem: Windows® 98 SE, 2000, Me, 

XP
• Prosessor: Pentium II eller bedre
• RAM-minne: 64 MB
• PC-nettverk kreves: Trådløst nettverk
• Internett-tilkobling: Bredbånd Internett (>256 

kbps)
• My.philips.com: Internett-tilgang og e-post

Effekt
• Lysnett: AC 100–240 V 50–60 Hz
• På/av-knapp
• LED-indikator for strøm: Drift – blå, Rød

Internett-tjenester
• Lydtjenester: Live365.com, Andante, 

MusicMatch Jukebox, Radio Free Virgin, 
Dukkehusradio, ...med mer

• My streams: Legg til egne Internett-strømmer
•
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rådløs PC-musikklink
tream musikk fra PCen til lydanlegget i høy kvalitet. 
ytt til musikk som er lagret på PCen, på lydanlegget. 
elg sanger fra musikksamlingen etter artist, album 
ller sjanger.

rådløs PC-musikk
ent musikk fra PCen til stereoanlegget via en trådløs 

ilkobling, og spill den hvor som helst i huset.

rådløs Internett-musikk
elg etter sjanger blant tusenvis av Internett-
usikkstasjoner etter humør. Tilpass Internett-radio 

tter musikksmaken din.

ppgraderbar på Internett
ye funksjoner og medieformater som lastes ned 
utomatisk over Internett via en bredbåndsforbindelse 
g direkte til enheten.

usikkunderholdning på Internett
redbåndstilkobling til Internett gir deg tilgang til en 
mfattende samling musikkinnhold som overføres 
irekte fra Internett til din trådløse Music Link. Dagens 
tvalg av Internett-underholdning består av: – tusenvis 
v Internett-radiostasjoner – tilgang til de fleste 
usikksjangrer – personlig tilpasset Internett-lyd – 

pprett dine egne stasjoner – gratis og 
bonnementbaserte tjenester – My Streams gir tilgang 
il radiostasjoner i MP3-format på Internett

CD-navigeringsskjerm
ntegrert LCD-skjerm gjør det enklere å navigere 
jennom musikksamlingen.

nfrarød fjernkontroll
nfrarød fjernkontroll gir deg en enkel måte å 
ontrollere enheten uten å måtte gå opp fra stolen.

avoritter
u kan lage en liste der du merker av for eller fjerner 
erkingen av favorittinnholdet ditt ved hjelp av 

jernkontrollen. Deretter bruker du ganske enkelt listen 
il raskt å spille av innholdet.

iFi 802.11
iFi-standarden betyr at det ikke er behov for 

edninger mellom PC-enheter, eksternt datautstyr og 
yd- og videoutstyr som er plassert i ulike rom.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) er en nettverksprotokoll 
om gjør at flere enheter kan kommunisere med 
verandre. Enheter som kan spille av bestemt innhold 
bilder, lyd- eller videofiler), kan gjøre seg selv kjent på 
ettverket og knytte seg til datalagre som inneholder 
isse filene. En fil kan deretter utveksles for en god, 
ømløs underholdningsopplevelse.
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