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Äänen toisto
• Pakkausformaatti: PCM, MP3, WMA
• Kiintolevyn suoratoistotila: Albumi, Laji, 

Soittolista, Kaikki raidat
• Kiintolevyn suoratoistotila: Wi-Fi-suoratoisto 

viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", 
"Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetys"

• ID3-tunnisteiden tuki
• MP3-bittinopeudet: 64 - 320 kbps

Liitännät
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802.11g)
• Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
• Virta: AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
• Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, 

WPA
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Muut liitännät: Ethernet, FM-antenni

Käytön mukavuus
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Eco-valmiustila: 1 W
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

espanja

• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Herätykset: Summeriherätys, Radioherätys, 

Uniajastin, Torkkuherätys

Lisätarvikkeet
• Paristot: 1 litiumkolikkoparisto
• Kaukosäädin: kortin tyyppi
• CD-ROM: Philips Media Manager

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 320 mm (L) x 87 mm 

(K) x 200 mm (S)
• Tukkupakkauksen paino: 0,9 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 160 mm (L) x 175 mm 

(K) x 67 mm (S)
• Laitteen paino: 0,8 kg

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 32 Mt
• Sisäisen muistin tyyppi: Flash

Järjestelmävaatimukset
• PC-verkko pakollinen: Langallinen tai langaton PC-

verkko, Langaton verkko
• Langaton musiikkikeskus tai tietokone: Philipsin 

langaton musiikkikeskus / tietokone
•

Langaton musiikkiyksikkö
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