
v sinema sisteminizi zenginleştirin
E
PC ve Internet'ten multimedya

SL400i, bilgisayarınızda bulunan veya doğrudan Internet'ten alabileceğiniz geniş 

multimedya koleksiyonlarını (müzik parçaları, fotoğraflar ve filmler) "evdeki en iyi 

koltukta" tadını çıkararak Ev Sinema Sistemi'nden izleyebilmenizi sağlar.

PC içeriğinize erişin
• Oturma odanızda kablosuz PC multimedyasının tadını çıkarın
• Anında kablosuz PC bağlantısı, WiFi™ USB adaptörü ile birlikte sağlanır

Online favorilerinize erişin
• Online müzik, film, fotoğraf ve oyunlara erişin
• Ürününüzü güncel tutmak için Internet üzerinden güncellenebilir

Kullanım kolaylığı
• TV'yi açmadan aygıt ekranından çalıştırma

Açık standartlara dayalı
• Açık IEEE802.11 standardına dayalı kablosuz RF iletişimi
• UPnP, çeşitli cihazların birbirleriyle iletişim kurmasına olanak verir
Philips Streamium
Kablosuz Multimedya 
Adaptörü
SL400I
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Video tekrar oynatma
• Sıkıştırma formatları: Divx 3,11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Tekrar çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, MP3PRO, PCM, WAV
• ID3 etiket desteği

Resim tekrar oynatma
• Resim sıkıştırma formatı: BMP, GIF, JPEG
• Slayt gösterisi

Bağlanabilirlik
• Ses Çıkışı - Analog: Stereo (Kırmızı/Beyaz cinch)
• Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
• Şifreleme / güvenlik: WEP 128bit, WEP 64bit
• LAN kablolu: Ethernet (RJ 45) 1x
• Video girişi: SKART üzerinde sinyal loopthrough
• Video Çıkış - Analog: Ses Sol+Sağ (SKART 

üzerinde), Komponent RGB (SKART), Kompozit 
CVBS (SCART üzerinde)

• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802,11b/g)

Aksesuarlar
• CD-ROM: Philips Media Manager ve El Kitabı
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, Uzaktan 

kumanda pilleri, Skart Kablosu
• Uzaktan kumanda
• Kullanım Kılavuzu
• WiFi Kablosuz USB adaptörü

Yazılım
• Philips Media Manager: UPnP multimedya içerik 

sunucusu

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 100 MB
• Mac OS: 10
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• İşlemci: Pentium II veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
• USB: Boş USB bağlantı noktası
• Internet bağlantısı: Geniş bant İnternet (>256 

kbps)
• My.philips.com: Internet erişimi ve e-posta

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 435 x 280 x 65 mm
• Ürün ağırlığı: 3,9 kg

Güç
• Şebeke elektriği: AC 100-240V 50-60Hz
• Açma/Kapama anahtarı
• Güç tüketimi: 15 / 2 (beklemede) W
• Güç LED göstergesi: Kırmızı

Internet servisleri
• Internet oyunları: Philips Oyunları
• Ses servisleri: Live 365,com, Andante, 

Musicmatch Jukebox, Radio Free Virgin, 
Playhouse radio, ... ve dahası

• Video servisleri: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Fotoğraf servisleri: Yahoo! Photos
• My streams (Akışlarım): Kendi Internet 

yayınlarınızı ekleyin
•

W
W
ç
b

U
U
b
a
d
t
b
d

A
K
P
A
a

K
Ü
k
m
y

I
Ç
f
T
m
ö
g

I
Y
ü
o

T
T
a
d

iFi 802,11
iFi standardı, ayrı odalarda bulunan bilgisayarlar, 

evre birimleri ve audio/video aygıtları arasında kablo 
ağlantısı yapılmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

PnP
PnP (Evrensel Tak ve Çalıştır), çeşitli aygıtların 
irbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir ağ protokolü 
nlamındadır. Belirli içerikleri (resim, ses veya video 
osyaları) oynatabilen aygıtlar ağ üzerinde kendilerini 
anıtıp bu tür dosyaları saklayan veri depolarına 
ağlanabilirler. Böylece bir dosya, kesintisiz eğlence 
eneyimi için bunlar arasında alınıp verilebilir.

nında kablosuz PC Bağlantısı
ablosuz ağınız yoksa, hemen kutudan çıkma çözüm. 
aketteki Kablosuz USB adaptörünü PC'nize bağlayın. 
lıcıyı TV ve/veya stereoya bağlayın. Kablosuz USB 
daptörü şimdi PC'nizi alıcı ürününüze bağlamaktadır.

ablosuz PC bağlantısı
rün bir TV veya stereoya bağlıdır. PC ile ürün arasında 
ablosuz bir bağlantı kurulur. TV ve stereonuzda PC 
ultimedya içeriğinde gezinmeyi uzaktan kumanda ile 

apabilirsiniz.

nternet'e bağlı
evrimiçi müziklere, filmlere, müzik videolarına, 

otoğraf koleksiyonlarına ve Internet oyunlarına 
V'nizden veya stereonuzdan tek tuşla erişin. Internet 
ultimedyasına zahmetsizce erişmek için dosyaları 

nce PC'nize indirmeniz, hatta PC'nizi açmanız bile 
erekmez. Geniş bantlı Internet bağlantısı gerektirir.

nternet'ten güncellenebilir
eni özellikler, fonksiyonlar ve geniş bantlı bağlantı 
zerinden Internet'ten doğrudan cihazınıza otomatik 
larak indirilen ortam dosya formatları.

ümleşik aygıt ekranı
V'nizi açmaya gerek kalmadan, TV'de görüntülenenle 
ynı menü yapısını kullanarak LCD ekran aracılığıyla ses 
osyalarını seçin.
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