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Videotoisto
• Pakkausformaatit: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-
DRM

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, 

WMA
• ID3-tunnisteiden tuki

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto, Erittäin 

tarkka resoluutio

Liitännät
• Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, 

WPA
• LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
• Analoginen videolähtöliitäntä: Audio L+R 

(SCART), CVBS-komposiitti (SCART), YPbPr-
komponenttiliitin (RCA)

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

• Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: 12 V DC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager ja ohje
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kauko-säätimen 

paristot, Scart-johto
• Kaukosäädin

• Käyttöopas
• Pikaopas

Ohjelmisto
• Philips Media Manager: UPnP-multimediapalvelin

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

ME, XP
• Suoritin: Pentium II tai uudempi
• RAM-muisti: 64 Mt
• PC-verkko pakollinen: Langallinen tai langaton PC-

verkko
• Internet-yhteys: Internet-laajakaista (> 256 kbps)
• My.philips.com: Internet ja sähköposti

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 207 x 152 x 40 mm
• Tuotteen paino: 840g kg

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

Internet-palvelut
• Äänipalvelut: Live365.com, RadioIO, BlueBeat
• valokuvapalvelut: Yahoo! Photos
• Omat kanavat: Omien Internet-videovirtojen 

lisäys
•
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