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Videoweergave
• Compressieformaten: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-
DRM

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, PCM, WAV, WMA-

DRM, WMA
• Ondersteuning van ID3-tag

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-

weergave, High Definition-resolutie

Connectiviteit
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

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

Samengestelde CVBS (op SCART), Component Y 
Pb Pr (cinch)

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

• Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)

Accessoires
• AC/DC-adapter: 12 V DC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager en handleiding
• Meegeleverde accessoires: Batterijen voor 

afstandsbediening, Scart-kabel
• Afstandsbediening
• Gebruikershandleiding
• Snelstartgids

Software
• Philips Media Manager: UPnP multimedia-server

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

ME, XP
• Processor: Pentium II of sneller
• RAM-geheugen: 64 MB
• PC-netwerk vereist: Draadloos of vast PC-

netwerk
• Internetverbinding: Breedbandinternet (> 256 

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

Afmetingen
• Afmetingen van het product (BxDxH): 207 x 152 

x 40 mm
• Gewicht van het product: 0,84 kg

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

Internetdiensten
• Audiodiensten: Live 365.com, RadioIO, Bluebeat
• Fotodiensten: Yahoo! Foto's
• Mijn streams: Voeg uw eigen internetstreams toe
•
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