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Přehrávání videa
• Kompresní formáty: Formát Divx 3.11, Formát 

Divx 4, Formát Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 
XviD, WMV, WMV-DRM

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, PCM, WAV, WMA-

DRM, WMA
• Podpora ID3 tagů: ano

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 

formátu MP3, Vysoké rozlišení

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

64bitové, WPA
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Výstup video - analogový: Audio L+P (konektor 

SCART), Kompozitní video CVBS (SCART), 
Komponentní video Y Pb Pr (cinch)

• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť 
LAN(802,11b/g)

• Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)

Příslušenství
• Síťový adaptér: 12 V ss, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager + manuál
• Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový 

ovladač, Kabel Scart
• Dálkové ovládání: ano
• Uživatelský manuál: ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Software
• správce médií společnosti Philips: Server 

multimédií s rozhraním UPnP

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 100 MB
• Operační systém PC: Windows® 98 SE, 2000, ME, 

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

počítačová síť
• Připojení k Internetu: Širokopásmový Internet 

(>256 kb/s)
• My.philips.com: Přístup k síti Internet a e-mailům

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 207 x 152 x 40 mm
• Hmotnost výrobku: 0,84 kg

Napájení
• Napájení ze sítě: 100-240 V stř. 50-60 Hz
• Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
• Spotřeba elektrické energie: 15 / 2 (pohotovostní 

režim) W
• Indikátor napájení LED: Provoz - modrá, Červená

Internetové služby
• Audio služby: Live 365.com, RadioIO, Bluebeat
• Foto služby: Yahoo! Photos
• Moje multimédia: Vložit vlastní internetové 

záznamy
•
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