
 

Philips
Kablosuz Müzik Adaptörü

SLA5500
Müzik burada, PC orada - kablosuz

PC'den ses sistemine kablosuz bağlantı
PC'nizden uzaklaşın. PC'nizdeki dijital müziğin keyfini ev ses sisteminizde çıkarmaya 
başlayın. Müziği olması gerektiği gibi dinleyin

Evinizin her yerinde PC'nizdeki müziğin keyfini çıkarın
• PC'nizden ses sisteminize yüksek kaliteli müzik aktarın
• Bașka bir odada dinlediğiniz müziği PC'nizde saklayın
• Sağlanmıș olan uzaktan kumandayla PC'nizdeki müzik dosyalarını tarayın

PC'nizdeki müzik dosyalarına kolay erișim
• Ses sisteminizi kablosuz ev ağınıza entegre edin
• Müzik koleksiyonunda sanatçı, albüm, tür, çalma listesine göre seçim yapın

Garantili dijital ses kalitesi
• En iyi ses kalitesini sunan dijital müzik ișleme
• Dayanıklı kablosuz bağlantı, yüksek ses kalitesini garanti eder
• WMA, WMA-DRM ve MP3 müzik formatlarını destekler

Akıllı ve basit
• Daha az karıșıklık, sorun. Kablosuz bağlantı, matkap delikleri yok demektir.
• Yazılım güncellemeleriyle güncel kalın
• Kolay dolașım için Mavi arka ıșıklandırmalı LCD
 



 Kablosuz PC Müzik Bağlantısı
PC'nizden ses sisteminize müziği yüksek kalitede 
aktarın. PC'nizde saklanmıș müzik dosyalarını ses 
sisteminizde dinleyin. Müzik koleksiyonunuzdan 
sanatçı, albüm ya da türe göre șarkı seçin.

Müziği bulun
PC'nizdeki müzik koleksiyonunuzu tarayın, seçin ve 
dinleyin. Uzaktan kumanda size, ses sisteminizde 
çalmak istediğiniz müzik için PC'nize doğrudan 
interaktif erișim verir.

Ev Ağından Müzik
Ev ağınıza yeni olanaklar ekleyin ve ağınızdan aldığınız 
müziği ses sisteminizde çalın. Havanıza en uygun 
müziği bulmak için müzik koleksiyonunuzla etkileșim 
içine girin.

Müzik koleksiyonu seçimi
Müzik koleksiyonunda sanatçı, albüm, tür, çalma 
listesine göre seçim yapın

Müzik ișleme
Dijital müzik, dijital formatta müzik alıcınıza 
gönderilir ve dijital ses ișleyici tarafından ses 
sisteminizde en yüksek ses kalitesine ulașabilmek 
üzere ișlenir.

Dayanıklı kablosuz bağlantı
Dayanıklı kablosuz bağlantı, PC'nizle elektronik 
cihazlar arasında kablo bağlantısına gerek olmadığı 
anlamına gelir. Kablosuz standart, yüksek kalitede ses 
aktarımı için optimum bant genișliğiyle dayanıklı ve 
güvenli bir bağlantı sağlar.

WMA-DRM ve MP3 desteği
Müzik koleksiyonunuzu ve yüklediğiniz șarkıları, 
desteklenen bir çok ses formatından biri halinde 
PC'nizde saklayın. Daha sonra ses sisteminizde 
dinleyin. WMA, WMA-DRM ve MP3 müzik 
formatları desteklenmektedir

Elveda kablolar
Alıcı ve verici arasındaki 2.4 GHz kablosuz bağlantı 
kablo döșemeniz veya duvarlarda delikler açmanıza 
gerek kalmadığı anlamına gelmektedir.

PC yükseltilebilir
Ürün, yazılım güncelleme aracılığıyla yeni ve 
geliștirilmiș bir ișlevden faydalanabilir. Geniș bant 
İnternet bağlantısı üzerinden yazılımların yeni 
sürümlerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin. 
Güncellemek ve daha çok özellikten faydalanmak 
isteyip istemediğinize kolayca karar verebilirsiniz. 
Web sitesi üzerinden yeni ve geliștirilmiș ürün 
fonksiyonlarıyla güncel kalın ve sağlanan yazılımı 
kullanarak bunları yükleyin.

Mavi arka ıșıklandırmalı LCD
Mavi arka ıșıklandırmalı LCD ekranı, müzik 
koleksiyonunuzda kolay dolașım sağlar.
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Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio, WMA-DRM
• ID3 etiket desteği

Bağlanılabilirlik
• Șifreleme / güvenlik: WEP 128 bit, WEP 64 bit
• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802.11b)
• DC giriși: 9 V
• Audio çıkıșı: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x

Aksesuarlar
• CD-ROM: Philips Media Manager ve El Kitabı
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Ses Kablosu, Uzaktan 

kumanda pilleri, Uzaktan Kumanda, Yazılım ve el 
kitabını içeren CD-ROM, AC-DC Adaptörü

• Uzaktan kumanda: 32 tuș
• Kullanım Kılavuzu: İng,Alm,Fel,Fra,İsp,İta

Yazılım
• Philips Media Manager: UPnP multimedya içerik 

sunucusu

Sistem Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 150 MB
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• İșlemci: Pentium II veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
• PC Ağı gereklidir: Kablosuz Ağ, Kablosuz veya 

kablolu PC ağı
• İnternet bağlantısı: Geniș bant İnternet (>256 kbps)

Güç
• Șebeke elektriği: AC 100-240V 50-60Hz

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 110 x 44 x 160 (mm)
• Ürün ağırlığı: 1,3 kg
•
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