
lmy z komputera na ekranie telewizora — bezprzewod
Fi

Przesyłaj

Odejdź od k

komputera w

Ogląd
• Oglą
• Obs

Ciesz
• Prze
• Słuc
• Odt
• Obs

Udost
• Urzą
• Prze
• Czys

Łatwe
• Insta
• Auto
owo

 filmy, muzykę i zdjęcia do telewizora

omputera — teraz możesz odtwarzać cyfrową muzykę, zdjęcia i filmy z 

 sposób właściwy dla danego rodzaju materiału.

aj filmy pobrane z sieci
daj pobrane z sieci filmy bezpośrednio w telewizorze
ługa formatów wideo WMV, DivX i Xvid

 się muzyką z komputera w dowolnym miejscu domu
syłaj doskonałej jakości muzykę z komputera do zestawu audio
haj radia internetowego bez komputera.
warzaj zabezpieczone utwory WMA (DRM) z muzycznych serwisów internetowych
ługa formatów muzycznych WMA, WMA-DRM i MP3

ępnij swoje cyfrowe zdjęcia
dź pokaz zdjęć HD w telewizorze dla przyjaciół
chowuj zdjęcia zapisane na komputerze i oglądaj je w telewizorze
te i ostre zdjęcia wysokiej rozdzielczości w telewizorze LCD

 i inteligentne
lacja krok po kroku jest bardzo prosta i szybka
matyczna aktualizacja zapewnia najnowszą wersję oprogramowania
 

Philips
Bezprzewodowa karta 
multimedialna

SLM5500



 

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, 

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

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, PCM, WAV, WMA-

DRM, WMA
• Obsługa znaczników ID3

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

dźwiękiem MP3, Wysoka rozdzielczość

Możliwości połączeń
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA
• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Wyjście wideo – analogowe: Audio L+P (na złączu 

SCART), Kompozytowe CVBS (SCART), Wyjście 
składowych Y Pb Pr (cinch)

• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 
LAN (802.11b/g)

• Wyjście audio – cyfrowe: Koncentryczne (Cinch)

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: 12 V DC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager i podręcznik
• Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota zdalnego 

sterow., Przewód Scart
• Pilot zdalnego sterowania
• Podręcznik użytkownika
• Skrócona instrukcja obsługi

Oprogramowanie
• Philips Media Manager: Serwer multimedialny 

(UPnP)

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 100 MB
• System operacyjny komputera: Windows® 98 SE, 

2000, ME, XP
• Procesor: Pentium II lub nowszy
• Pamięć RAM: 64 MB
• Wymagana sieć komputerowa: Bezprzewod. lub 

przewod. sieć komp.
• Połączenie internetowe: Szerokop. poł. z Intern. 

(>256 kb/s)
• My.philips.com: Dostęp do Internetu i poczty e-

mail

Wymiary
• Wymiary produktu (SxGxW): 207 x 152 x 40 mm
• Waga produktu: 0 84 kg

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe: AC 100-240 V, 50-60 Hz
• Wyłącznik
• Pobór mocy: 15 / 2 (tryb gotowości) W
• Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — niebieski, 

Czerwony

Serwisy internetowe
• Serwisy muzyczne: Live-365.com, RadioIO, 

Bluebeat
• Usługi fotograficzne: Yahoo! Photos
• Moje media strumieniowe: Dodawanie wł. 

mediów strumieniowych
•
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