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Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: PCM, MP3, WMA
• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Műfaj, 

Lejátszási lista, Összes zeneszám
• Merevlemezes streaming mód: Wi-Fi sugárzás 5 

állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, 
„Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”

• ID3 tag támogatás
• MP3 bitátviteli sebességek: 64 - 320 kb/s

Csatlakoztathatóság
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802,11 g)
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: 

Bekapcsolva
• Feszültség: AC 100-240 V; 50/60 Hz
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: Ethernet, FM antenna

Kényelem
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, spanyol

• jelerősség kijelzése
• Ébresztők: Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló, Szundítás

Tartozékok
• Elemek: 1 db lítium gombelem
• Távvezérlő: kártya típusa
• CD-ROM: Philips Media Manager

Méretek
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): SZÉ 320 

mm x MA 87 mm x MÉ 200 mm
• Fő kartondoboz súlya: 0,9 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): SZÉ 160 mm x 

MA 175 mm x MÉ 67 mm
• Készülék tömege: 0,8 kg

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 32 MB
• Beépített memória típusa: Flash

Rendszerkövetelmények
• PC hálózat szükséges: Vezeték nélküli/vezetékes 

PC hálózat, Vezeték nélküli hálózat
• Vezeték nélküli zeneközpont vagy PC: Philips 

vezeték nélküli zeneközpont / PC
•

Vezeték nélküli zenei állomás
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