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Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: WMA-DRM, Windows 

Media™ Audio, MP3, WAV
• Obsługa znaczników ID3

Możliwości połączeń
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, Szyfrowanie 

WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe
• Wejście prądu stałego: 9 V
• Wyjście audio: Audio stereo (gniazdo 3,5 mm) 1x
• Bezprzewodowa sieć LAN: 802.11g

Akcesoria
• CD-ROM: Philips Media Manager i podręcznik
• Akcesoria w zestawie: Przewód audio, Baterie do 

pilota zdalnego sterow., Pilot zdalnego 
sterowania, Płyta CD-ROM z oprogram. + 
podręcz., Zasilacz sieciowy stabilizowany

• Pilot zdalnego sterowania: 31 przycisków
• Instrukcja obsługi: ang., niem., hol., fran., hisz., 

włos., por., duń., fin., szw., nor. (zawiera skróconą 
instrukcję obsługi)

• Skrócona instrukcja obsługi

Oprogramowanie
• Philips Media Manager: Serwer multimedialny 

(UPnP)

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 150 MB
• System operacyjny komputera: Windows® 2000 

oraz XP
• Procesor: Pentium II lub nowszy
• Pamięć RAM: 128 MB
• Wymagana sieć komputerowa: Sieć 

bezprzewodowa, Bezprzewod. lub przewod. sieć 
komp.

• Połączenie internetowe: Szerokop. poł. z Intern. 
(>256 kb/s)

Moc
• Zasilanie sieciowe: AC 100-240 V, 50-60 Hz

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 110 x 44 

x 160 (mm)
• Waga produktu: 1,3 kg

Serwisy internetowe
• Właściwości: Obsługa radia internetowego
• Moje media strumieniowe: Dodawanie wł. 

mediów strumieniowych
• Serwisy muzyczne: Live-365.com, vTuner, 

RadioIO, Bluebeat

Dane opakowania
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90807 8
• Ciężar opakowania: 0,54 kg
• Waga brutto: 1,3 kg
• Długość: 275 mm
• Szerokość: 224 mm
• Wysokość: 72 mm
• 12NC: 908210005073

Karton zewnętrzny
• Ilość: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91434 5
• Wysokość: 255 mm
• Długość: 585 mm
• Szerokość: 485 mm
•

Bezprzewodowa karta muzyczna
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