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Reprodução Áudio
• Formato de compressão: WMA-DRM, Áudio 

Windows Media™, MP3, WAV
• Suporte de identificação ID3

Conectividade
• Codificação / segurança: WPA, WEP de 128 bits, 

WEP de 64 bits
• Entrada CC: 9 V
• Saída áudio: Áudio estéreo (tomada de 3,5 mm) 

1x
• LAN sem Fios: 802.11g

Acessórios
• CD-ROM: Gestor Multimédia Philips e Manual
• Acessórios Incluídos: Cabo áudio, Pilhas para 

telecomando, Telecomando, CD-ROM com 
software + manual, Adaptador CA-CC

• Telecomando: 31 teclas
• Manual do Utilizador: 

Ing,Ale,Hol,Fra,Esp,Ita,Por,Din,Fin,Sue,Nor (inclui 
Manual de Início Rápido)

• Manual de início rápido

Software
• Gestor Multimédia Philips: Servidor de conteúdo 

multimédia UPnP

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 150 MB
• sistema operativo do PC: Windows® 2000 e XP
• Processador: Pentium II ou superior
• memória RAM: 128 MB

• Necessária rede de PC: Rede sem fios, Rede de 
PC sem fios ou com fios

• Ligação à Internet: Internet de Banda Larga (> 256 
kbps)

Potência
• Alimentação eléctrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 110 x 44 x 160 

mm
• Peso do produto: 1,3 kg

Serviços de Internet
• Características: Suporte para Rádio da Internet
• My streams: Adicione os seus vídeos directos
• Serviços de áudio: Live365.com, Vtuner, RadioIO, 

Bluebeat

Dados da embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90807 8
• Tara: 0,54 kg
• Peso bruto: 1,3 kg
• Comprimento: 275 mm
• Largura: 224 mm
• Altura: 72 mm
• 12NC: 908210005073

Embalagem exterior
• Quantidade: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91434 5
• Altura: 255 mm
• Comprimento: 585 mm
• Largura: 485 mm
•

Adaptador de Música sem Fios
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