
Freecom MediaPlayer II 
Meer heeft u niet nodig om van Multimedia te genieten in uw woonkamer.

• Movie Player: fi lms opslaan en afspelen
• Music Player: muziekbestanden opslaan en afspelen
• Digital Photo Viewer: foto’s opslaan en bekijken
• Draagbare harde schijf: ook te gebruiken als snelle USB 2.0 externe harde schijf
• U kunt direct vanaf de interne harde schijf of via elke computer in uw netwerk van
   fi lms, muziek en foto’s genieten 
• Maakt het mogelijk om fi lms, muziek, foto’s en grote documenten uit te wisselen
• Werkt direct vanaf uw TV/HiFi, zonder gebruik van een PC!
• Verbindt met uw netwerk via Ethernet verbinding (100/10 Mbps)
• Kan ook worden gebruikt als een USB 2.0 externe harde schijf
• Stream AV bestanden van elke PC in uw netwerk direct op uw TV/HiFi (gebruikt SMB
  protocol)
• Audio - Stereo, Coaxiaal
• Video – HDMI (tot 1080i), Component (tot 1080i), Composiet
• Ondersteunt mkv bestanden (H.264 codec wordt niet ondersteund)
• Firmware kan worden opgewaardeerd, zodat u zeker bent van de allerlaatste updates
• Aluminium behuizing van hoge kwaliteit, geen ventilator, dus volstrekt geruisloos
  tijdens gebruik
• Inclusief BitTorrent Client ter ondersteuning van uw downloads
• Is slechts 203 x 160 x 46 mm groot en daarmee ideaal om te gebruiken als u
  onderweg bent
• Inclusief afstandsbediening voor optimaal gebruiksgemak
• Wordt geleverd met alle nodige verbindingskabels
• Naar keuze beschikbaar: WLAN adapter voor MediaPlayer II, voor verbinding met USB
  Host poort
• Een jaar fabrieksgarantie en onbeperkte gratis steun van de helpdesk

Hoe werkt het?
• Sla uw gedownloade fi lms en muziek op op de MediaPlayer II, verbindt het apparaat
  met de TV en geniet in alle comfort van fi lms en muziek op uw eigen TV in uw eigen
  woonkamer
of
• Sluit de MediaPlayer II aan de ene kant aan op uw netwerk router. Aan de andere
  kant sluit u de MediaPlayer II aan op uw TV. Zet de feature ‘uitwisseling bestanden
  en mappen’ aan en ‘stream’ fi lms en muziek vanaf elke computer in uw netwerk via de
  MediaPlayer II naar uw TV.

Ervaar de nieuwe Multimediawereld!

Ervaar een heel nieuw niveau van werken met de 
computer en amusement in huis met de Freecom 
MediaPlayer II, dé speler die alle gebruikelijke formats van 
AV-bestanden ondersteunt. De Freecom MediaPlayer II is 
een zeer rendabele, praktische mobiele multimediaspeler 
met harde schijf. Digitale media (video, audio) wordt 
gemakkelijk overgebracht van uw computer naar uw 
televisie, beamer of HiFi. Freecom heeft een nieuwe 
Multimediawereld ontworpen: een snelle harde schijf, 
JPEG viewer, videorecorder en muziekspeler allemaal 
in één apparaat! Dit draagbare systeem is speciaal 
ontwikkeld om op een gemakkelijke manier gegevens 
uit te wisselen met vrienden en familie. Waar u ook bent, 
u kunt genieten van uw fi lms, muziek en vakantiefoto’s. 
Films kijken op het schermpje van uw PC of naar MP 
3 bestanden luisteren via de speakertjes van uw PC, 
behoren nu tot het verleden, evenals het moeizame en 
tijdrovende branden van CD’s en DVD’s. Kopieer al uw 
audio- en videobestanden van uw computer naar de 
MediaPlayer II, neem de draagbare MediaPlayer II mee 
naar uw woonkamer, sluit hem aan op uw TV of HiFi en u 
bent helemaal klaar voor de nieuwe Multimediawereld!

MEDIA PLAYER II
 EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5” / USB 2.0 / LAN / AV 

GENIET VAN MULTIMEDIA!

De Freecom MediaPlayer II maakt onbeperkt 
multimediagebruik rechtstreeks in uw 
woonkamer mogelijk! Bekijk fi lms en foto’s, 
of luister naar muziek rechtstreeks vanaf de 
MediaPlayer. U kunt ook muziek ‘streamen’ 
van een computer in uw netwerk op uw TV 
of HiFi, zonder de MediaPlayer II direct aan te 
sluiten op een PC. Home Entertainment was 
niet eerder zo gemakkelijk en dit alles voor 
een schappelijke prijs. De mogelijkheden zijn 
onbegrensd!

PC TV HIFIMEDIA PLAYER

ONLY WITH OPTIONAL WLAN ADAPTER

LAN



PRODUCT SPECIFICATIONS FREECOM MEDIAPLAYER II:

CAPACITY: 500GB, 1 TB also available as„Drive In Kit“, without HDD

INTERFACE: 
USB2.0, can also be connected to USB 1.1 port
LAN 100/10Mbps*

HARD DRIVE TYPE: 
3.5“ SATA, In case of „Drive In Kit“: please use hard drives with maximum 3 platters. 
Refer to the internal hdd manufacturer’s website for details.

HARD DRIVE FILE SYSTEM: NTFS, FAT-32

TV TYPE: PAL / NTSC

SUPPORTED FORMATS:
Video: MPEG1,2,4 (MPG, AVI, DAT, VOB, IFO, TS), MKV (H.264 codec not supported), 
DivX, Xvid
Audio: MP3, WMA, Ogg Vorbis, WAV
Photo:  JPG/JPEG

WEIGHT: 
1600 gr. / 56 Ounce (without hard drive) 2250 gr. / 78.8 Ounce (with hard drive)

DIMENSIONS: 203 mm x 160 mm x 46 mm (8 x 6.3 x 1.8 inch)

MTBF: 50000 P.O.H.

VIDEO OUTPUT: 
HDMI (480p,720p, 1080i)
COMPOSITE
COMPONENT Y, Pb, Pr  (480p, 720p, 1080i)

AUDIO OUTPUT: 
Stereo L-R, Digital Coaxial

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
Operating Temperature: 10˚C ~ 35˚C
Operating Humidity: 10% ~ 50%

POWER REQUIREMENTS: 12V 2A

OPTIONALLY AVAILABLE: 
WLAN adapter for MediaPlayer II, connects to USB Host port. See www.freecom.com

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
PC: Intel Pentium-III/AMD Duron 900MHz or higher; 256MB RAM (Vista: 512MB 
RAM) or higher, available USB 2.0 port, available Ethernet port (RJ45, 100Mbit 
recommended), Windows XP/Vista.
Mac: PowerPC G3/G4/G5, PowerBook G3/G4 or Intel Mac, 256MB RAM or higher, 
available USB 2.0 port, available Ethernet port (RJ45, 100Mbit recommended), MAC 
OS X v. 10.3 or higher.

For playback on TV a TV with PAL or NTSC system is required

PACKAGE INCLUDES: 

• Freecom MediaPlayer II
• Remote Control
• Power Adapter (EU, UK)
• USB Cable
• Network Cable
• Audio/Video Cable
• Manual CD
• Quick Install Guide
• One year manufacturers warranty
•  Unlimited free helpdesk support and storage advice

Drive In Kit 500GB 1TB WLAN Adapter (USB)

Art. No. EU 31989 31990 31991 31992

EAN Code EU 4021801319890 4021801319906 4021801319913 4021801319920

Colour Silver Silver Silver Black

MEDIAPLAYER II

Tested to comply with 
FCC standards for 
home and offi  ce use
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