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reid uw Home Theatre-systeem 
B uit
met multimedia van uw PC en internet

Met de SL400i kunt u genieten van uw uitgebreide multimedia-verzameling (muziek, 

afbeeldingen en films) vanaf de PC of rechtstreeks vanaf internet op uw Home Theatre 

systeem in de woonkamer vanuit uw meeste comfortabele stoel.

Toegang tot gegevens op uw PC
• Geniet in uw huiskamer van draadloze PC-multimedia
• Directe draadloze PC-link met WiFi USB-adapter

Toegang tot uw on line favorieten
• Toegang tot on line muziek, films, foto's en games
• Opwaardeerbaar via internet om het product up-to-date te houden

Gebruiksgemak
• Bediening via lokaal display zonder de TV in te schakelen

Gebaseerd op open normen
• Draadloze RF-communicatie op basis van open IEEE802.11-norm
• Via UPnP kunnen meerdere apparaten met elkaar communiceren
Philips Streamium
Draadloze multimedia-
adapter
SL400I
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Video afspelen
• Compressieformaten: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Audio afspelen
• Compressieformaat: MP3, MP3PRO, PCM, 

WAV
• Ondersteuning van ID3-tag

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat foto: BMP, GIF, JPEG
• Diapresentatie

Connectivity
• Audio uitgang - analoog: Stereo (rode/witte 

cinch)
• Audio uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-

bits
• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Video ingang: Doorlussignaal op SCART
• Video uitgang - analoog: Audio L+R (op SCART), 

Component RGB (SCART), Samengestelde 
CVBS (op SCART)

• Draadloze verbindingen: Draadloze LAN 
(802.11b/g)

Accessoires
• CD-ROM: Philips Media Manager en handleiding
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Batterijen voor afstandsbediening, Scart-kabel
• Afstandsbediening
• Gebruikershandleiding
• Draadloze WiFi USB-adapter

Software
• Philips Media Manager: UPnP multimedia-server

Systeemvereisten
• CD-ROM drive
• Ruimte op harde schijf: 100 MB
• Mac OS: 10
• PC-besturingssysteem: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Processor: Pentium II of hoger
• RAM-geheugen: 64 MB
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding: Breedbandinternet (> 256 

kbps)
• My.philips.com: Toegang tot internet en e-mail

Afmetingen
• Afmetingen van het product (BxDxH): 435 x 280 

x 65 mm
• Gewicht van het product: 3,9 kg

Voeding
• Netstroom: AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz
• Aan-/uitschakelaar
• Energieverbruik: 15 / 2 (stand-by) W
• Power Led indicator: Rood

Internetdiensten
• Internetgames: Philips Games
• Audiodiensten: Live 365.com, Andante, Music 

Match Jukebox, Radio Free Virgin, Playhouse 
Radio, ...en nog veel meer

• Videodiensten: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Fotodiensten: Yahoo! Foto's
• Mijn streams: Voeg uw eigen internetstreams 
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iFi 802.11
e WiFi-norm houdt in dat er geen kabels nodig zijn 

ussen PC's, de randapparaten en audio- en video-
pparaten die in andere kamers zijn geplaatst.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) verwijst naar een 
etwerkprotocol waarmee verschillende apparaten met 
lkaar kunnen communiceren. Apparaten die bepaalde 
ontent kunnen afspelen (foto's, audio- of 
ideobestanden), kunnen zichzelf bekend maken op 
et netwerk en verbinding maken met de 
egevensarchieven waarin deze bestanden staan. 
ervolgens wordt een bestand uitgewisseld, en kunt u 
enieten van een naadloze entertainmentervaring.

irect draadloze PC-link
e ideale oplossing wanneer u niet over een draadloos 
etwerk beschikt. Steek de meegeleverde draadloze 
SB-adapter in uw PC. Sluit de receiver aan op uw TV 
n/of stereo. De draadloze USB-adapter verbindt uw PC 
u met uw receiver.

raadloze PC-link
et product is aangesloten op een TV of stereo. Tussen 
e PC en het product wordt een draadloze verbinding 
emaakt. Met de afstandsbediening kunt u op de TV of 
tereo door de multimedia-informatie van de PC 
laderen.

angesloten op internet
et één druk op de knop hebt u toegang tot on line 
uziek, filmtrailers, muziekvideo's, foto's en 

nternetgames op uw televisie en stereo. U kunt de 
ultimedia-inhoud van internet streamen zonder de 

omputer aan te zetten of de bestanden eerst te 
ownloaden. Hiervoor is een 
reedbandinternetverbinding vereist.

pwaardeerbaar via internet
ieuwe kenmerken, functies en mediaformaten worden 
utomatisch van internet naar uw apparaat 
edownload via een breedbandverbinding.

eïntegreerd lokaal display
electeer audiobestanden zonder dat u daarvoor de TV 
oeft aan te zetten door een LCD-scherm te gebruiken 
et dezelfde navigatiestructuur als op televisie.
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