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Video Oynatma
• Sıkıştırma formatları: Divx 3,11, Divx 4, Divx 5, 

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

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, 

WMA
• ID3 etiket desteği

Resim tekrar oynatma
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Görüntü geliştirme: MP3 çalarak slayt gösterisi, 

Yüksek Tanımlı Çözünürlük

Bağlanabilirlik
• Şifreleme / güvenlik: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA
• LAN kablolu: Ethernet (RJ 45) 1x
• Video Çıkış - Analog: Ses Sol+Sağ (SKART 

üzerinde), Kompozit CVBS (SCART üzerinde), 
Komponent Y Pb Pr (cinch)

• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802,11b/g)
• Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: 12V DC, 2,5A
• CD-ROM: Philips Media Manager ve El Kitabı
• Aksesuarlarla Birlikte: Uzaktan kumanda pilleri, 

Scart Kablosu
• Uzaktan kumanda
• Kullanım Kılavuzu
• Hızlı başlangıç kılavuzu

Yazılım
• Philips Media Manager: UPnP multimedya içerik 

sunucusu

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 100 MB
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• İşlemci: Pentium II veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
• PC Ağı gereklidir: Kablosuz veya kablolu PC ağı
• Internet bağlantısı: Geniş bant Internet (>256 

kbps)
• My.philips.com: Internet erişimi ve e-posta

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 207 x 152 x 40 mm
• Ürün ağırlığı: 0,84 kg

Güç
• Şebeke elektriği: AC 100-240V 50-60Hz
• Açma/Kapama anahtarı
• Güç tüketimi: 15 / 2 (beklemede) W
• Güç LED göstergesi: Çalışma - Mavi, Kırmızı

Internet servisleri
• Ses servisleri: Live 365,com, RadioIO, Bluebeat
• Fotoğraf servisleri: Yahoo! Photos
• My streams (Akışlarım): Kendi Internet 

yayınlarınızı ekleyin
•
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