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aranna kotiteatteriasi
P
multimediaa PC:ltä ja Internetistä

SL400i:n avulla voit nauttia valtavasta multimediavalikoimasta (musiikki, kuvat ja 

elokuvat) tietokoneeltasi tai suoraan Internetistä – kaikki suoraan omaan kotiteatteriisi. 

Voit nauttia näistä elämyksistä kodin parhaalla paikalla.

Käytä tietokoneesi sisältöä
• Langatonta PC-multimediaa olohuoneeseen
• Langaton PC-yhteys WiFi USB -sovittimella

Käytä Internet-suosikkejasi
• Musiikkia, elokuvia, valokuvia ja pelejä verkossa
• Internetin kautta päivitettävä tuote on aina ajan tasalla

Helppokäyttöinen
• Käyttö paikallisnäytöstä televisiota käynnistämättä

Perustuu avoimiin standardeihin
• Avoimeen IEEE802.11 -standardiin perustuva RF-käyttö
• UPnP mahdollistaa useiden eri laitteiden välisen tiedonkulun
Philips Streamium
Langaton 
multimediasovitin
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 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
aikki oikeudet pidätetään.
ww.philips.com
Videotoisto
• Pakkausformaatit: Divx 3 11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, MP3PRO, PCM, WAV
• ID3-tunnisteiden tuki

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: BMP, GIF, JPEG
• Diaesitys

Liitännät
• Äänilähtö - analoginen: Stereo (punavalkoinen 

RCA)
• Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
• Salaus / suojaus: WEP 128bit, WEP 64bit
• LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
• Videotulo: Signaalin takaisinkytkentä SCARTissa
• Analoginen videolähtö: Audio L+R (SCART), 

RGB-komponentti (SCART), CVBS-komposiitti 
(SCART)

• Langattomat yhteydet: Langaton LAN (802,11b/
g)

Tarvikkeet
• CD-ROM: Philips Media Manager ja ohje
• Mukana tulevat tarvikkeet: Virtajohto, Kauko-

ohjaimen paristot, Scart-johto
• Kauko-ohjain
• Käyttöopas
• Langaton WiFi USB -sovitin

Ohjelmisto
• Philips Media Manager: UPnP-multimediapalvelin

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 100 Mt
• Mac OS: 10
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Suoritin: Pentium II tai uudempi
• RAM-muisti: 64 Mt
• USB: Vapaa USB-portti
• Internet-yhteys: Internet-laajakaista (> 256 kbps)
• My.philips.com: Internet ja sähköposti

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 435 x 280 x 65 mm
• Tuotteen paino: 3,9 kg

Virta
• Verkkovirta: 100–240 VAC, 50–60Hz
• Virtakytkin
• Virrankulutus: 15 / 2 (valmiustila) W
• Virranilmaisin: Punainen

Internet-palvelut
• Internet-pelit: Philips Games -pelit
• Äänipalvelut: Live365.com, Andante, 

Musicmatch Jukebox, Radio Free Virgin, 
Playhouse-radio, ...ja muuta

• Videopalvelut: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Valokuvapalvelut: Yahoo! Photos
• Omat kanavat: Omien Internet-videovirtojen 

lisäys
•
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angaton PC-linkki
uote liitetään televisioon tai stereoihin, ja PC:n ja 
uotteen välille muodostetaan langaton linkki. PC-
ultimedian sisältöä voi sitten selata TV-ruudulla 

auko-ohjaimella.

angaton PC-yhteys
eti käyttövalmis ratkaisu niille, joilla ei ole langatonta 
otiverkkoa. Kytke mukana toimitettu langaton USB-
ovitin tietokoneeseen. Liitä vastaanotin televisioon ja/
ai stereoihin. Tietokone on näin liitetty vastaanottimeen 
angattomalla USB-sovittimella.

nternet-yhteys
erkossa olevaa musiikkia, elokuvamainoksia, 
usiikkivideoita, valokuvia ja Internet-pelejä voi katsoa 

massa televisiossa ja kuunnella omilla stereoilla. 
iedostoja ei tarvitse ladata ensin tietokoneeseen – itse 
siassa koko tietokonetta ei tarvitse edes käynnistää, 
aan Internet-multimediasisältöä voi toistaa suoraan 
nternetistä yhden painikkeen painalluksella. Toiminnon 
äyttäminen edellyttää, että käytettävissä on Internet-
aajakaistayhteys.

äivitettävissä Internetin kautta
udet ominaisuudet, toiminnot ja mediamuodot 

adataan laitteeseen automaattisesti Internetistä 
aajakaistayhteyden kautta.

ntegroitu paikallisnäyttö
elevisiota ei tarvitse käynnistää, vaan äänitiedostot voi 
alita nestekidenäytöstä. Siinä on sama valikkorakenne 
uin televisiossa.

iFi 802 11
iFi-standardi tarkoittaa, että eri huoneissa sijaitsevia 

ietokoneita, tietokoneiden oheislaitteita ja AV-laitteita 
i tarvitsee yhdistää johdoilla.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) viittaa 
erkkoprotokollaan, jonka avulla useat laitteet voivat 
ommunikoida keskenään. Tiettyä sisältöä (kuva-, ääni- 
ai videotiedostoja) toistavat laitteet tunnistetaan 
erkossa, ja ne voivat linkittyä kyseisiä tiedostoja 
isältäviin tietokantoihin. Tiedosto voidaan sitten 
aihtaa, mikä takaa saumattoman viihdekokemuksen.
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Tekniset tiedot Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

Langaton multimediasovitin
  


