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orbedre hjemmekinosystemet dit
F t
med multimedia fra PC og Internett

Med SL400i kan du nyte din store samling av musikk, bilder og filmer 

(multimedieinnhold) fra PCen eller direkte fra Internett på hjemmekinoanlegget fra 

yndlingsplassen din i sofaen.

Få tilgang til PC-innhold
• Få trådløst PC-multimedia i din egen stue
• Du får øyeblikkelig trådløs PC-link med WiFi USB-adapter

Få tilgang til favorittene på Internett
• Tilgang til musikk, filmer, bilder og spill på Internett
• Kan oppgraderes på Internett for å holde produktet anvendelig

Enkel bruk
• Kan drives fra et integrert display uten å slå på TVen

Basert på åpne standarder
• Trådløs RF-kommunikasjon basert på en åpen  IEEE802.11-standard
• Med UPnP kan flere enheter kommunisere med hverandre
Philips Streamium
Trådløs multimedieadapter
SL400I
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Videoavspilling
• Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4, 

DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, MP3PRO, PCM, 

WAV
• ID3 Tag-støtte

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG
• Lysbildefremvisning

Tilkoblingsmuligheter
• Lydutgang – analog: Stereo (Rød/hvit cinch)
• Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-

bits
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Videoinngang: Signalsløyfegjennomgang på 

SCART
• Videoutgang – analog: Audio L+R (på SCART), 

Komponent-RGB (SCART), Kompositt CVBS 
(på SCART)

• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11b/g)

Tilbehør
• CD-ROM: Philips Media Manager og håndbok
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Batterier til 

fjernkontroll, Scart-kabel
• Fjernkontroll
• Bruksanvisning
• WiFi trådløs USB-adapter

Programvare
• Philips Media Manager: UPnP-

multimedieinnholdsserver

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Harddiskplass: 100 MB
• Mac OS: 10
• PC-operativsystem: Windows® 98 SE, 2000, Me, 

XP
• Prosessor: Pentium II eller bedre
• RAM-minne: 64 MB
• USB: Ledig USB-port
• Internett-tilkobling: Bredbånd Internett (>256 

kbps)
• My.philips.com: Internett-tilgang og e-post

Mål
• Produktmål (BxDxH): 435 x 280 x 65 mm
• Produktvekt: 3,9 kg

Effekt
• Lysnett: AC 100–240 V 50–60 Hz
• På/av-knapp
• Strømforbruk: 15 / 2 (standby) W
• LED-indikator for strøm: Rød

Internett-tjenester
• Internett-spill: Philips-spill
• Lydtjenester: Live365.com, Andante, 

MusicMatch Jukebox, Radio Free Virgin, 
Dukkehusradio, ...med mer

• Videotjenester: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Fototjenester: Yahoo! Photos
• My streams: Legg til egne Internett-strømmer
•
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iFi 802.11
iFi-standarden betyr at det ikke er behov for 

edninger mellom PC-enheter, eksternt datautstyr og 
yd- og videoutstyr som er plassert i ulike rom.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) er en nettverksprotokoll 
om gjør at flere enheter kan kommunisere med 
verandre. Enheter som kan spille av bestemt innhold 
bilder, lyd- eller videofiler), kan gjøre seg selv kjent på 
ettverket og knytte seg til datalagre som inneholder 
isse filene. En fil kan deretter utveksles for en god, 
ømløs underholdningsopplevelse.

yeblikkelig trådløs PC-link
n åpen løsning hvis du ikke har et trådløst nettverk. 
oble den inkluderte trådløse USB-adapteren til PCen. 
oble mottakeren til TVen og/eller stereoanlegget. Den 

rådløse USB-adapteren kobler nå PCen til mottakeren.

rådløs PC-link
roduktet kobles til en TV eller et stereoanlegg, og det 
pprettes en trådløs link mellom PCen og produktet. 
eretter bruker du fjernkontrollen til å vise 
ultimedieinnhold fra PCen på TVen eller 

tereoanlegget.

nternett-tilkoblet
å ettrykkstilgang til musikk, filmsnutter, 
usikkvideoer, fotosamlinger og dataspill fra Internett 

ett inn på fjernsynet og stereoanlegget. Du trenger ikke 
 laste ned filene til PCen først, eller en gang slå på 
Cen. Du bare overfører multimedieinnholdet fra 
nternett direkte og uten problemer. Krever 
redbåndsforbindelse til Internett.

ppgraderbar på Internett
ye funksjoner og medieformater som lastes ned 
utomatisk over Internett via en bredbåndsforbindelse 
g direkte til enheten.

ntegrert display
elg lydfiler uten å måtte slå på TVen ved hjelp av en 
CD-skjerm med samme menynavigeringsstruktur som 
u ser på TV-skjermen.
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