
 

 

Philips Streamium
Мрежов музикален 
плейър

NP1100
Освободете музиката си

Слушайте музика от компютъра и Интернет - безжично
Като се свързва едновременно с компютъра и аудио системата ви, мрежовият музикален 
плейър Philips Streamium NP1100 ви дава мрежов достъп до музикалната библиотека в 
компютъра и Интернет радио. Цял нов свят от възхитителни музикални възможности.

Безгранично удоволствие при слушане - безжично
• Хиляди безплатни Интернет радиостанции
• Свържете към своята стереоуредба или домашно кино
• Безжично възпроизвеждане на музика от компютър

Лесна навигация и управление
• Голям екран, големи икони и увеличен текст
• Дистанционно за удобна навигация

Свържете и се наслаждавайте
• Цифрови съединители
• Аналогови съединители



 Безплатни Интернет радиостанции
Streamium се предлага с хиляди безплатни онлайн 
радиостанции. Сега можете да сте в крак с всеки 
вид музика по целия свят. Свържете своя 
Streamium към Интернет и слушайте любимите си 
онлайн програми на аудио системата си, без да се 
налага да включвате компютъра.

Безжично възпроизвеждане на музика
Освободете цялата си музикална колекция, 
събрана в компютъра, и я възпроизвеждайте през 
музикалната си система с мрежовия музикален 
плейър Streamium! С UPnP връзка мрежовият 
музикален плейър Streamium има достъп до 
музиката в компютъра и може да я излъчва към 
музикална система, така че да слушате любимата 
си музика с високо качество на звука.
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Акценти

* Някои функции изискват високоскоростен интернет достъп
* Някои услуги не се предлагат във всички области
• Подобрения на дисплея: Регулиране на •
Звук
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, PCM, WMA, 

AAC без DRM (m4A)
• Поддръжка на ID3 тагове
• режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно 

MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/

VBR
• Интернет радио

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Безжична локална мрежа: Безжична локална 
мрежа (IEEE802.11b)

• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 
(802.11g)

• Безжична универсалност с Plug & Play: Включено
• Връзки за звук: Изход за аналогово аудио (Л/Д)
• Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-
битов, WPA, WPA2

• Мощност: 230V, 50Hz
• Други връзки: Цифров коаксиален изход

Удобство
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял

яркостта
• Тип на дисплея: LCD
• Жак за слушалки
• Индикации: DIM режим
• Езици на екранното меню: Холандски, 
Английски, Френски, Немски, Италиански, 
Испански

• Индикатор за силата на сигнала
• Часовник: На основния дисплей
• Дистанционно управление: еднопосочен

Аксесоари
• Батерии: 2 бр. AAA
• CD-ROM: CD-ROM с помощен софтуер и 
ръководства

• Дистанционно управление: Еднопосочно 
дистанционно

• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• Ръководство за потребителя: Английски, 
френски, немски, испански, италиански, 
холандски, норвежки, шведски, фински, 
португалски, датски, руски

• Ръководство за бърз старт: Английски, френски, 
немски, испански, италиански, холандски, 
норвежки, шведски, фински, португалски, 
датски, руски

Размери
• Размери на кашона (ШxДxВ): 227 x 205 x 81 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 195 x 38 x 104 
мм

• Тегло на апарата: 0,44 кг
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