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Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio, WMA-DRM
• Podpora ID3 tagů: Ano

Možnosti připojení
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové
• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť 

LAN(802,11b)
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
• Audio výstup: Stereo audio (3,5 mm konektor) 1x

Příslušenství
• CD-ROM: Philips Media Manager + manuál
• Dodávané příslušenství: Audio kabel, Baterie pro 

dálkový ovladač, Dálkový ovladač, Disk CD-ROM 
se softwarem + manuál, Napájecí adaptér stř./
stejnosm.

• Dálkové ovládání: 32 tlačítek
• Uživatelský manuál: 

Angličtina,němčina,holandština,francouzština,špan
ělština,italština

Software
• správce médií společnosti Philips: Server 

multimédií s rozhraním UPnP

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: Ano
• Místo na pevném disku: 150 MB
• Operační systém PC: Windows® 98 SE, 2000, ME, 

XP
• Procesor: Pentium II nebo vyšší
• paměť RAM: 64 MB
• Je třeba počítačová síť: Bezdrátová síť, Bezdrátová 

/ klasická počítačová síť
• Připojení k Internetu: Širokopásmový Internet 

(>256 kb/s)

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 100-240 V stř. 50-60 Hz

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 110 x 44 x 160 (mm)
• Hmotnost výrobku: 1,3 kg
•

Bezdrátový hudební adaptér
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