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en uw PhotoViewer vanaf de andere kant van de kamer
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Connectiviteit
• universele kaartlezer (UCR)
• USB: 2 x USB 2.0 (host)
• Audio-uitgang - analoog: Stereo (rode/witte cinch)
• Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr 

(cinch), Composite Video-uitgang, S-Video, 
HDMI-ondersteuning, exclusief adapter

• Videoresolutie: SD-kwaliteit, HD-kwaliteit (720p, 
1080i), PAL/NTSC

Multimediatoepassingen
• Multimedia-aansluitingen: 19-in-1 kaartlezer, 

Apparaat uit USB-geheugenklasse
• Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, 

Compact Flash type II, Memory Stick, Memory 
Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro 
Duo, Msmicro (M2), MS-ROM, Microdrive, 
Multimediakaart (MMC), Micro MMC, RS-MMC, 
Mobile MMC, MMC Plus, Secure Digital-kaart 
(SD), Micro SD (T-Flash), Mini-SD, SDHC, Cd

• Ondersteunde USB-apparaten: USB Flash Drive, 
Externe harde schijf (USB), Epson-fotoprinters, 
Zie www.philips.com/welcome

• Afspeelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3

Gemak
• Afstandsbediening: meegeleverd
• Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 

65 megapixels
• Meerdere weergavemodi: Bladeren met 

(touchscreen-)icoontjes, Bladeren in volledige 
weergave, Diapresentatie

• Diapresentatiebeheer: Diapresentatie maken
• Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, 

Opeenvolgend, Overgangseffect, Timing, MP3-
soundtracks toevoegen

• Beschikbare taal: GI: Nederlands, Frans, Duits, 
Nederlands

• Firmware-upgrade mogelijk: Firmware-upgrade 
mogelijk via USB

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Component Video-kabel, Audio-/videokabel, 
Afstandsbediening, Batterijen voor 
afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, 
Snelstartgids, Standaard

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Diversen
• Kleur van het product: High Gloss Piano Black
• Kleur van de standaard: Brilliant Pearl

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

20 x 3 x 12 cm
• Gewicht: 0,3 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

23 x 15,3 x 12,3 cm
• Nettogewicht: 1,143 kg
• Brutogewicht: 1,3 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,157 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 32,4 x 26,5 x 25,1 cm
• Nettogewicht: 4,572 kg
• Brutogewicht: 5,8 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,228 kg
•
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