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Videouppspelning
• Komprimeringsformat: DivX 3.11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-
DRM

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, PCM, WAV, WMA-

DRM, WMA
• ID3 Tag Support

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning, 

HD-ready

Anslutningar
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

WEP, WPA
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• Videoutgång – analog: Ljud V+H (på SCART), 

Composite-CVBS (på SCART), Komponent Y Pb 
Pr (cinch)

• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11b/g)
• Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 12 V DC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager & handbok
• Tillbehör: Batterier för fjärrkontrollen, SCART-

kabel
• Fjärrkontroll

• Bruksanvisning
• Snabbstartguide

Programvara
• Philips Media Manager: UPnP-server för 

multimedieinnehåll

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 100 MB
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium II eller bättre
• RAM-minne: 64 MB
• PC-nätverk krävs: PC-nätverk med sladd eller 

trådlöst
• Internet-anslutning: Bredband (>256 kbit/s)
• My.philips.com: Internet-åtkomst och e-post

Storlek
• Produktstorlek (B x D x H): 207 x 152 x 40 mm
• Produktvikt: 0 84 kg

Ström
• Nätström: AC 100-240 V 50-60 Hz
• Avstängningsknapp
• Strömförbrukning: 15/2 (standby) W
• Lysdiodsvisning för ström: Påslagen – blå, Röd

Internet-tjänster
• Ljudtjänster: Live 365.com, RadioIO, Bluebeat
• Fototjänster: Yahoo! Foton
• My streams: Egna direktuppspelningar på Internet
•
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