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Videoavspilling
• Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4, 

DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, 
WMV-DRM

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, PCM, WAV, WMA-

DRM, WMA
• ID3 Tag-støtte

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-

avspilling, Oppløsning med høy definisjon

Tilkoblingsmuligheter
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Videoutgang – analog: Audio L+R (på SCART), 

Kompositt CVBS (på SCART), Komponent YPbPr 
(cinch)

• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11b/g)
• Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 12 V DC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager og håndbok
• Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, Scart-

kabel
• Fjernkontroll
• Brukerhåndbok
• Hurtigstartveiledning

Programvare
• Philips Media Manager: UPnP-

multimedieinnholdsserver

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

XP
• Prosessor: Pentium II eller bedre
• RAM-minne: 64 MB
• PC-nettverk kreves: Trådløst eller kablet PC-

nettverk
• Internett-tilkobling: Bredbånd Internett (>256 

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

Mål
• Produktmål (BxDxH): 207 x 152 x 40 mm
• Produktvekt: 0,84 kg

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

Internett-tjenester
• Lydtjenester: Live365.com, RadioIO, Bluebeat
• Fototjenester: Yahoo! Photos
• My streams: Legg til egne Internett-strømmer
•
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