
 

In deze gids vindt u informatie over de manier waarop DLNA-
gecertificeerde apparaten in uw hele huis tot een enkel 
entertainmentnetwerk worden verbonden en vindt u een paar 
handige tips om u te helpen als u vragen hebt.

Voordat u begint, wilt u misschien weten hoe DNLA werkt en  
wat u nodig hebt.

Welke soorten apparaten zijn compatibel met DLNA?
DLNA-compatibele apparaten zijn onder andere TV’s, mobiele telefoons, 
PC’s en laptops, muziekspelers, consoles zoals de PLAYSTATION®3, printers 
en hifi systemen.

Controleer eerst of uw apparaten compatibel zijn. Alle DLNA-
gecertificeerde apparaten hebben een logo of sticker waarop staat 
dat het product voldoet aan de DLNA-testvereisten en kan worden 
aangesloten op andere DLNA-gecertificeerde apparatuur. Bovendien 
wordt elk product geleverd met een beschrijving van het soort digitale 
inhoud dat het ondersteunt (bijv. audio, video, beeld) en welke services 
en functies ermee mogelijk zijn (bijv. speler, printer). 

Hoe werkt een DLNA-netwerk?
DLNA-apparaten zijn zodanig ontworpen dat ze verbinding met elkaar 
kunnen maken. Elk apparaat is ingedeeld naar het soort gebruik dat 
ervan wordt gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld een apparaat waarop 
inhoud wordt opgeslagen, ingedeeld als een digitale mediaserver (denk 
aan een mobiele telefoon die foto’s, muziek en video’s in zijn geheugen 
opslaat). En apparaten die digitale inhoud van een ander DLNA-
apparaat kunnen afspelen, worden een digitale mediaspeler genoemd 
(bijvoorbeeld de BRAVIA-TV, waarop u foto’s kunt weergeven en video’s 
en muziek van andere apparaten kunt afspelen).

DLNA-netwerkgids
Voor het opzetten van een DLNA-netwerk hebt u tenminste één DLNA-
gecertificeerde server nodig die de inhoud opslaat (bijv. een VAIO-laptop 
of Sony Ericsson-telefoon) en een DLNA-gecertificeerd apparaat om deze 
af te spelen (bijv. de BRAVIA-TV).

Dus wat hebt u nodig?
DLNA-gecertificeerde apparaten worden met elkaar verbonden 
en communiceren via een thuisnetwerk. Dit werkt op dezelfde wijze 
als bij een internetverbinding. In feite is een router het belangrijkste 
communicatiepunt van het netwerk, omdat de apparaten hiermee  
met elkaar verbonden worden.

Hier is een kort overzicht van alles wat u nodig hebt:
 • een DLNA-gecertificeerde BRAVIA-TV
 • tenminste één DLNA-gecertificeerde digitale mediaserver  
(bijv. een laptop, telefoon etc)
 • een router
 • ofwel (A) Powerline-adapters (B) Ethernet-kabels of (C) een draadloze 
brug om de verbindingen in uw netwerk mee te maken – zie diagram.

Als u een draadloze verbinding wilt maken en HD-video wilt afspelen, 
raden we u aan tenminste een draadloze 802.11n-verbinding te 
gebruiken. De snelheid van de breedbandverbinding is niet belangrijk.

De Digital Living Network Alliance (DLNA) is een 
groep bedrijven die samen een algemene, open 
norm hebben opgesteld voor het verbinden  
van apparatuur.
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Aansluiten van het DLNA-netwerk
Stap 1: Uw BRAVIA-TV aansluiten 
op de router

Als eerste verbindt u uw DLNA-gecertificeerde BRAVIA-
TV met de router: hiervoor bestaan verschillende 
manieren. Kies een van de onderstaande opties 
afhankelijk van de afstand tussen de router en de TV  
en de andere DLNA-apparaten die u wilt aansluiten.

Optie 1. Ethernet-kabel

Als uw router zich dichtbij uw BRAVIA-TV bevindt, 
kunnen ze eenvoudig door middel van een Ethernet-
kabel worden verbonden. Eén uiteinde steekt u 
eenvoudig in de Ethernet-poort van uw BRAVIA-TV en 
het andere in een beschikbare poort van uw router.

Optie 2. Draadloze brug

Als u een draadloze router hebt, of als uw BRAVIA-TV 
ver weg staat, is een draadloze brug tussen de TV en de 
router misschien een optie. De draadloze brug wordt 
in de Ethernet-poort van de BRAVIA-TV gestoken en 
maakt vervolgens draadloos verbinding met de router.

Sommige draadloze routers, zoals die van Buffalo 
Technology (hieronder afgebeeld), zijn DLNA-
gecertificeerd en specifiek ontworpen voor DLNA-
thuisnetwerken.

Optie 3. Een kabelloos  
Powerline-circuit

Een Powerline-netwerk is een goede optie als u 
een netwerk door het hele huis wilt realiseren. 
Het is gemakkelijk en veilig op te zetten via het 
elektriciteitsnet van uw huis. Omdat het de bestaande 
stroomaansluitingen in uw huis gebruikt, hebt u geen 
extra kabels nodig voor uw DLNA-netwerk.

Producten zoals Devolo (www.devolo.com) bieden 
speciale adapters aan die in het stopcontact worden 
gestoken. Vervolgens sluit u eenvoudig de snoeren van 
uw router, BRAVIA-TV en andere apparaten aan, zoals u  
ze anders ook in een stopcontact zou steken, alleen 
wordt uw apparatuur nu gelijk ook met het DLNA-
netwerk verbonden.

Stap 2: Andere DLNA-
compatibele apparaten  
aan uw router toevoegen

Nu kunt u andere DLNA-gecertificeerde servers 
(bijv. laptop, telefoon, muziekspeler) aan de router 
toevoegen. Via het netwerk worden deze dan 
toegankelijk voor uw BRAVIA-TV, zodat u de erop 
opgeslagen inhoud kunt afspelen.

Sommige DLNA-apparaten hebben een ingebouwde 
WiFi-functie (bijv. een Sony Ericsson C905-telefoon) of 
u kunt ze op de router aansluiten op dezelfde manier 
zoals hierboven beschreven voor uw BRAVIA-TV: met 
een Ethernet-kabel, draadloze brug of door ze in 
verschillende ruimten in stopcontacten te steken en 
Powerline-adapters te gebruiken.

Hier volgt uitleg over het configureren 
van bepaalde typen DLNA-
apparatuur:

PC of laptop – verbind de laptop op de door u 
geprefereerde wijze met de router. Voordat u inhoud 
met uw BRAVIA-TV kunt delen, moet u software op uw 
laptop installeren. Denk bijvoorbeeld aan de Windows 
Media® Player 11 of 12 (standaard bij nieuwe versies 
van Windows 7) of VAIO Media Server.

Zodra u de software hebt geïnstalleerd, kunt u 
kiezen welke bestanden u met uw BRAVIA-TV wilt 
delen (bijv. foto’s, muziek, video’s). De methode die 
wordt gebruikt om de inhoud te delen, verschilt per 
softwareprogramma, maar meestal kunt u eenvoudig 
afspeellijsten, bibliotheken of bestanden aangeven die 
u wilt delen of toevoegen aan bepaalde mappen.

Als u een VAIO gebruikt, zult u ook het delen van 
media moeten inschakelen in de Windows Media® 
Player om de TV toegang te geven tot de VAIO. Open 
hiervoor de Windows Media® Player, ga naar ‘Options’ 
(Opties), vervolgens naar het tabblad “Sharing” (Delen) 
in Windows Media® en schakel het delen van media in 
– zie de Hints & tips in deze gids voor meer informatie.

Mobiele telefoons – op dit moment is er nog 
maar een beperkt aantal mobiele telefoons DLNA-
compatibel, waaronder de Sony Ericsson W705, de 
Sony Ericsson C905 en de Sony Ericsson WALKMAN® 
W995. Alle DLNA-gecertificeerde mobiele telefoons 
hebben ingebouwde WiFi-functionaliteit waardoor 
u gemakkelijk verbinding maakt met een draadloze 
router of draadloze brug.

Maak eerst een verbinding tussen uw telefoon en 
het WiFi-netwerk. Dit kunt u doen door het aan uw 
“Favourite Networks” (Favoriete netwerken) toe  
te voegen en automatisch verbinden te kiezen.

Vervolgens dient u delen met een netwerk in te 
schakelen. Dit verschilt per telefoonmodel, maar 
bij een Sony Ericsson C905 gaat u naar ‘Settings’ > 
‘Connectivity’ > ‘Wi-Fi®’ (Instellingen > Verbindingen 
> Wi-Fi®) en bladert u naar de naam van het netwerk. 
Ga dan naar ‘Options’ > ‘Edit Settings’ (Opties 
> instellingen bewerken) en activeer Network 
Sharing (Delen via netwerk). Tenslotte moet u de 
energiebesparingsfunctie uitschakelen.

Muziekspelers – het verbinden van een muziekspeler 
zoals een GigaJuke is simpel. Verbind de GigaJuke 
eenvoudig met de router door middel van de 
ingebouwde draadloze adapters of Powerline-
insteekadapters en uw muziekbestanden worden 
toegankelijk voor de BRAVIA-TV   

Stap 3: Door bestanden bladeren 
en ze afspelen via het menu van 
uw BRAVIA-TV

Als u de DLNA-apparaten hebt aangesloten, schakelt 
u de BRAVIA-TV in en klikt u op de ‘Home’-knop op 
de afstandsbediening om het XrossMediaBar™-menu 
(XMB™) te openen.

Blader door de XMB™-menuopties; de door u gedeelde 
muziek, foto’s en video’s van de DLNA-apparaten 
worden in uw netwerk onder de pictogrammen voor 
Foto, Muziek en Video weergegeven.

U ziet hoe de muziekbestanden zijn gerangschikt op 
titel, artiest, verschijningsdatum en albumhoes (indien 
beschikbaar); foto’s worden als miniatuur weergegeven 
zodat u ze snel kunt selecteren en video’s staan in een 
lijst op bestandsnaam. Blader eenvoudig naar het 
bestand met de gewenste muziek, video of foto en  
klik erop om het af te spelen of te bekijken.

Indien u bepaalde apparaten of bestanden mist, 
moet u eventueel een scan uitvoeren naar DLNA-
apparaten die op de BRAVIA-TV zijn aangesloten. 
Hiervoor gaat u naar ‘Settings’ (instellingen) in het 
XMB™-menu en bladert u naar ‘Network Settings’ 
> ‘Server Display Settings’ (Netwerkinstellingen > 
Instellingen serverweergave). Druk vervolgens op 
‘Options’ (Opties) op de afstandsbediening en selecteer 
‘Update list’ (Lijst bijwerken). Van elk apparaat dat als 
DLNA-server kan dienen, wordt een pictogram in het 
XMB™-menu weergegeven als het wordt gevonden. 
De bijbehorende bestanden zijn te vinden onder de 
pictogrammen in het menu voor Foto, Muziek of Video. 



Hier zijn een paar hints en tips als u hulp nodig  
hebt bij het opzetten van een DLNA-thuisnetwerk  
in combinatie met uw BRAVIA-TV.

Aansluiten van het netwerk

Zijn alle BRAVIA-TV’s DLNA-gecertificeerd?
Nee, niet alle BRAVIA-TV’s zijn DLNA-gecertificeerd.  
Kijk of er een DLNA-logo of sticker op de TV zit als  
u wilt weten of de BRAVIA-TV compatibel is.

Wat moet ik doen als mijn router ver verwijderd 
staat van mijn TV?
Er zijn twee goede mogelijkheden als uw router ver 
verwijderd staat van uw BRAVIA-TV en andere DLNA-
apparatuur: maak gebruik van een draadloze brug of 
een Powerline-netwerk. Deze verbinden uw TV  
en DLNA-apparaten draadloos met de router, zonder 
kabels. Zie de installatiestappen in dit document voor 
meer informatie.

Hebben BRAVIA-TV’s draadloze mogelijkheden?
Nee, niet op dit moment. U kunt niet direct verbinding 
maken met een WiFi-netwerk verbinden met uw 
BRAVIA-TV. U kunt echter wel gebruikmaken van een 
draadloze brug door middel van de Ethernet-poort. 
Deze verbindt uw TV met de draadloze router zonder 
dat er kabels nodig zijn.

Kan ik andere DLNA-apparatuur met behulp  
van WiFi verbinden?
Sommige DLNA-gecertificeerde apparaten hebben 
ingebouwde WiFi, bijvoorbeeld de mobiele telefoon 
Sony Ericsson C905. Hoe de verbinding via WiFi wordt 
gelegd is afhankelijk van het apparaat. Eventueel moet 
WiFi of Delen via netwerk worden ingeschakeld om 
verbinding te krijgen met de router (en toegang  
te krijgen tot het DLNA-netwerk).

Mijn BRAVIA-TV maakt geen verbinding met het 
netwerk, wat moet ik doen?

 • Controleer de kabel of verbinding tussen uw 
BRAVIA-TV en de router en tussen uw andere  
DLNA-apparatuur en de router.

 • Controleer of uw netwerk op de juiste manier op 
uw TV is geconfigureerd door het XMB™-menu 
van uw BRAVIA-TV te openen en naar ‘Settings’ 

> ‘Network Settings’ > ‘Network’ (Instellingen > 
Netwerkinstellingen > Netwerk) te gaan. Op uw 
TV moet een IP-adres worden weergegeven (een 
typisch adres van de router naar de TV is bijv. 
192.168.1.122). U kunt ook ‘Test’ kiezen om de 
instellingen te controleren. Als het IP-adres niet is 
ingevuld, is er waarschijnlijk een probleem met uw 
kabel of met de verbinding.

 • U kunt ook naar ‘Server Display Settings’ (Instellingen 
serverweergave) gaan om de verbindingsstatus van 
elk apparaat te controleren en te kijken of  
de BRAVIA-TV er verbinding mee kan maken. 

Probeer uw TV opnieuw op te starten. Of zet uw 
televisie zonodig terug naar de fabrieksinstellingen 
door middel van automatisch opstarten.

Het bericht ‘Network disconnected’ (Netwerk 
niet verbonden) wordt steeds op mijn TV-scherm 
weergegeven.
Controleer de huidige netwerkinstellingen. Ga naar 
‘Settings’ > ‘Network Settings’ > ‘Network’ (Instellingen 
> Netwerkinstellingen > Netwerk) in het XMB™-menu. 
Op uw TV moet een IP-adres worden weergegeven 
(een typisch adres van de router naar de TV is bijv. 
192.168.1.122). U kunt ook ‘Test’ kiezen om de 
instellingen te controleren. Als het IP-adres leeg is (of 
0.0.0.0), is uw router wellicht niet goed aangesloten. 
Controleer de netwerkverbindingen en/of de 
handleiding van de router voor verbindingsinformatie. 

Welke soorten apparaten zijn DLNA-compatibel?
Er is een groot assortiment DLNA-compatibele 
apparaten. Raadpleeg de website van de Digital  
Living Network Alliance (DLNA) – www.dlna.org –  
voor meer informatie.

Kan ik alleen verbinding maken DLNA-gecertificeerde 
apparatuur van Sony?
Nee. U kunt ook verbinding maken met DLNA-
gecertificeerde apparatuur van elke andere fabrikant. 
Raadpleeg de website van de Digital Living Network 
Alliance (DLNA) – www.dlna.org – voor meer 
informatie over DLNA-compatibele apparatuur.

Is het waarschijnlijk dat mijn mobiele  
telefoon DLNA-gecertificeerd is?
Momenteel is er maar een klein aantal DLNA-
gecertificeerde mobiele telefoons op de markt, maar 
dit zal in de toekomst toenemen. Kijk altijd of u een 
DLNA-logo of -sticker ziet, als u wilt weten of uw 
telefoon compatibel is of bezoek de DLNA-website 
(www.dlna.org) voor meer informatie.

Hier volgt een aantal van de momenteel  
DLNA-gecertificeerde modellen:

 • Sony Ericsson W705 
 • Sony Ericsson C905
 • Sony Ericsson W995 
 • Nokia N79 
 • Nokia N82 
 • Nokia N95 
 • Nokia N96 
 • Samsung i900 Omnia

Mijn BRAVIA-TV communiceert niet met bepaalde 
apparaten, wat moet ik doen?
ls uw BRAVIA-TV geen toegang heeft tot de inhoud  
van een ander apparaat, kan dit verschillende  
oorzaken hebben:
•	 	Uw	TV	of	ander	DLNA-apparaat	is	niet	verbonden	

met het netwerk.
•	 Er	is	een	probleem	met	uw	router	of	netwerkservice.
•	 	Het	andere	apparaat	is	niet	DLNA-gecertificeerd	of	

is geen digitale mediaserver (het heeft bijvoorbeeld 
geen geheugen om bestanden op te slaan).

•	 	Er	wordt	geen	DLNA-server	software	op	uw	PC	 
of laptop uitgevoerd.

•	 	Bij	een	laptop	kan	het	afhankelijk	van	de	
netwerkinstellingen nodig zijn om de firewall uit 
te schakelen. Let op: u doet dit op eigen risico; 
wijzigingen in uw veiligheidsinstellingen vallen 
onder uw eigen verantwoording. Vraag bij twijfel  
om professionele hulp.

Wat is de beste manier om het netwerk op te  
zetten: met kabels of draadloos?
Dit hangt echt helemaal af van de plaats waar de 
apparaten staan en of u zichtbare kabels door uw huis 
wilt hebben. Bedrade netwerken werken echter onder 
bepaalde omstandigheden eventueel iets beter dan 
draadloze. Hier volgen nog een paar tips:

 • Probeer al te ingewikkelde netwerkconstructies 
met meerdere subnetwerken en hubs te vermijden, 
omdat dit de prestaties van uw DLNA-netwerk niet 
ten goede komt.

 • Als u de mogelijkheid wilt hebben om meerdere 
HD-video’s te streamen, adviseren wij om tenminste 
een 200Mbps-netwerk te gebruiken voor betere 
prestaties.

 • Bij het gebruik van Ethernet-kabels raden we Cat5e-
kabels aan in plaats van Cat 5-kabels, omdat uw 
netwerk hierdoor waarschijnlijk sneller werkt.

Bestanden afspelen en delen

Kan ik bestanden op mijn BRAVIA-TV opslaan?
Nee, uw BRAVIA-TV is een DLNA-mediaspeler. Dit betekent 
dat u hiermee bestanden kunt openen en afspelen die 
zich op DLNA-mediaservers (waarop u inhoud kunt 
opslaan) bevinden. Uw DLNA-gecertificeerde BRAVIA-TV 
met groot beeldscherm en superieure beeldkwaliteit 
zorgt ervoor dat u kunt genieten van films en muziek met 
ongekende audiovisuele kwaliteit. Op allerlei manieren  
is uw BRAVIA-TV de ultieme DLNA-mediaspeler.

Moet ik software installeren op mijn PC of laptop om 
bestanden te delen? Waar vind ik die?
Ja, als u via uw PC of laptop bestanden wilt delen over 
het DLNA-netwerk moet u software installeren. In 
sommige gevallen, zoals bij de Windows Media® Player 
11, zult u merken dat de software al op uw PC of laptop is 
geïnstalleerd. De volgende softwareprogramma’s stellen  
u in staat bestanden over het DLNA-netwerk te delen:

 • Windows Media® Player 11 en hoger
 • VAIO Media Server
 • TwonkyMedia 
 • Nero
 • TVersity
 • SimpleCenter

U kunt de software downloaden van de website  
van de fabrikant.

Hebt u meer hulp nodig?



Heb ik toegang tot iTunes of kan ik DRM-bestanden 
delen en afspelen met alle apparaten?
Nee, al kan het afhankelijk zijn van de codecs die  
door de verschillende apparaten worden ondersteund. 
DRM-bestanden in Windows Media® en de iTunes  
AAC-indeling worden momenteel niet ondersteund  
en kunnen niet op de BRAVIA-TV worden afgespeeld.

Waarom zie ik de bestandsnamen en mappen  
van mijn foto’s niet?
Het kan voorkomen dat u bepaalde mappen en 
bestanden niet kunt zien op uw BRAVIA-TV, door  
het soort tekens dat u hebt gebruikt toen u ze een 
naam gaf. Probeer het bestand te hernoemen en deel 
het opnieuw met uw BRAVIA-TV. Bedenk dat de namen  
van bestanden en mappen momenteel alleen in het 
Engels worden ondersteund.

Mijn DLNA-gecertificeerde server staat aangegeven 
onder de Foto/Muziek/Video-pictogrammen op  
mijn TV, maar de bestanden zijn ontoegankelijk.
Mogelijk is de verbinding tussen uw BRAVIA-TV  
of andere DLNA-apparaten en de router verbroken. 
Controleer uw kabels en verbindingen. Als u wilt 
controleren of uw DLNA-apparaat op de juiste 
wijze communiceert met uw TV, kunt u ook een 
diagnostische controle uitvoeren via de optie 
‘Settings’ (Instellingen) in het XMB-menu. Zodra de 
diagnostische controle is voltooid, ziet u of  
een apparaat goed met uw TV communiceert.

De kwaliteit van videostreaming is soms slecht  
als ik een draadloze verbinding gebruik.
De kwaliteit van uw draadloze netwerkverbinding  
kan variëren afhankelijk van de afstand tussen de  
brug en de router, storingen vanuit de omgeving en  
de kwaliteit van de draadloze router. 

Voor een betere kwaliteit kunt u proberen een 
draadloze router te gebruiken die de 5GHz-frequentie 
voor videostreaming ondersteunt en de router dichter 
bij de draadloze brug te plaatsen.

Fig 1

Fig 2

Hoe configureer ik de Windows Media® Player  
zowat ik er bestanden mee kan delen op mijn  
VAIO-laptop of PC? 
Om de Windows Media® Player zo te configureren d 
at u er bestanden tussen uw laptop en de BRAVIA-TV 
mee kunt delen, gaat u als volgt te werk:
•	 	Open	de	Windows	Media®	Player,	selecteer	‘Tools’	>	

‘Options’ (Extra > Opties) en selecteer vervolgens  
het tabblad ‘Library’ (Bibliotheek).

•	 	Op	het	tabblad	‘Library’	(Bibliotheek)	klikt	u	op	
‘Configure sharing’ (Delen configureren) om het 
venster ‘Media Sharing’ (Delen van media) te  
openen (zie fig. 1 op de pagina).

•	 	Vink	de	vakjes	aan	naast	‘Find	media	that	others	
are sharing’ (Media zoeken die anderen delen) en 
‘Share my media to’ (Mijn media delen met). Eronder 
verschijnt een lijst met netwerkapparaten, inclusief 
uw BRAVIA-TV.

•	 	Markeer	een	apparaat	(bijv.	uw	BRAVIA-TV)	en	
klik op ‘Settings’ (Instellingen) zodat er een nieuw 
venster wordt geopend waarin u de bestanden kunt 
aanpassen die u wilt delen (zie fig. 2 op de pagina).

•	 	Vink	de	vakjes	naast	‘Music’	(Muziek),	‘Pictures’	
(Afbeeldingen) en ‘Video’ aan. U kunt ook kiezen of u 
alleen bestanden met een bepaalde waardering wilt 
delen – dit is afhankelijk van de manier waarop u uw 
media-bibliotheek hebt ingericht.

•	 	Klik	op	‘OK’;	uw	bestanden	zijn	direct	toegankelijk	
voor de BRAVIA-TV, zodat u achterover kunt leunen 
en kunt genieten van muziek, films en foto’s op het 
grote scherm. 

Kan ik afbeeldingen roteren als mijn BRAVIA-TV  
is verbonden met mijn PC?
Nee, u kunt geen afbeeldingen roteren op uw BRAVIA-
TV. Roteer afbeeldingen vooraf op uw laptop of ander 
apparaat voordat u ze via de TV deelt. 

Mijn foto’s zien er vervormd uit op het scherm  
van de BRAVIA-TV.
De beeldkwaliteit kan achteruitgaan als een foto wordt 
vergroot. Voor de beste resultaten dient u foto’s in hun 
eigen resolutie weer te geven, ook al vult het beeld 
dan niet het hele scherm op.

Mijn foto’s vullen niet het hele scherm  
van mijn BRAVIA-TV.
Afbeeldingen vullen eventueel niet het hele scherm, 
afhankelijk van de afmetingen en verhouding ervan. 
Voor de beste beeldkwaliteit moet u de originele 
resolutie van de foto’s aanhouden.

Wat voor type bestanden kan ik op mijn  
BRAVIA-TV afspelen?
Op uw BRAVIA-TV kunt u mp3-, JPG- en MPEG-
bestanden weergeven en afspelen.

Wat voor type bestanden worden ondersteund  
door DLNA-apparaten?
Welke bestandstypes ondersteund worden, is bij elk 
apparaat verschillend. Lees de informatie in het DLNA-
certificaat van het apparaat of kijk op de DLNA-website 
(www.dlna.org). 

Afhankelijk van het netwerkapparaat worden bepaalde 
bestanden vóór de overdracht geconverteerd. Over het 
algemeen worden de volgende bestanden door DLNA-
apparaten ondersteund:

Afbeeldingen: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Audio: mp3, WAVE, AAC, AC-3, 
Ogg Vorbis, LPCM, AMR, WMA*
Video: AVI, FLV, MPEG2-PS, MPEG4,  
H.264 SD, WMV*

*WMA (Windows Media® Audio),  
WMV (Windows Media® Video)


