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Äänen toisto
• Pakkausformaatti: WMA-DRM, Musiikki: 

Windows Media™ Audio, MP3, WAV
• ID3-tunnisteiden tuki

Liitännät
• Salaus / suojaus: WPA, WEP 128 bittiä, WEP 

64 bittiä
• DC-tulo: 9 V
• Äänilähtö: 1 stereoääniliitin (3,5 mm)
• Langaton lähiverkko: 802,11g

Lisätarvikkeet
• CD-ROM: Philips Media Manager ja ohje
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Äänikaapeli, 

Kaukosäätimen paristot, Kaukosäädin, CD-ROM 
sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Verkkolaite

• Kaukosäädin: 31 painiketta
• Käyttöopas: 

Eng,Ger,Dut,Fre,Spa,Ita,Por,Dan,Fin,Swe,Nor 
(sisältää pika-aloitusoppaan)

• Pikaopas

Ohjelmisto
• Philips Media Manager: UPnP-multimediapalvelin

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 150 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® 2000, XP
• Suoritin: Pentium II tai uudempi
• RAM-muisti: 128 Mt
• PC-verkko pakollinen: Langaton verkko, 

Langallinen tai langaton PC-verkko
• Internet-yhteys: Internet-laajakaista (> 256 kbps)

Virta
• Verkkovirta: 100–240 VAC, 50–60Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 110 x 44 x 160 (mm)
• Tuotteen paino: 1,3 kg

Internet-palvelut
• Ominaisuudet: Internet-radion tuki
• Omat kanavat: Omien Internet-videovirtojen 

lisäys
• Äänipalvelut: Live365.com, Vtuner, RadioIO, 

BlueBeat

Pakkauksen tiedot
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90807 8
• Taara: 0,54 kg
• Kokonaispaino: 1,3 kg
• Pituus: 275 mm
• Leveys: 224 mm
• Korkeus: 72 mm
• 12NC: 908210005073

Ulompi pakkaus
• Määrä: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91434 5
• Korkeus: 255 mm
• Pituus: 585 mm
• Leveys: 485 mm
•

Langaton musiikkiadapteri
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