
 

 

Philips Streamium
Δικτυακό Music Player

Δωρεάν internet ραδιόφωνο
Μεγάλη οθόνη LCD

NP1100
Απελευθερώστε τη μουσική σας

Απολαύστε μουσική από PC και Internet - ασύρματα
Συνδέοντάς το στον υπολογιστή σας και το ηχοσύστημά σας, το δικτυακό music player Streamium 

NP1100 της Philips σάς προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στη μουσική συλλογή του υπολογιστή 

σας και σε διαδικτυακό ραδιόφωνο. Ένας νέος κόσμος συναρπαστικών μουσικών δυνατοτήτων!

Απεριόριστη ακρόαση - ασύρματα
• Χιλιάδες δωρεάν διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
• Συνδέστε το στο στερεοφωνικό ή το home cinema που διαθέτετε
• Ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής από τον υπολογιστή

Εύκολη πλοήγηση και έλεγχος
• Μεγάλη οθόνη, μεγάλα εικονίδια και κείμενο σε μεγέθυνση
• Τηλεχειριστήριο για πρακτική πλοήγηση

Συνδεθείτε και απολαύστε
• Ψηφιακές συνδέσεις
• Αναλογικές συνδέσεις



 Δωρεάν διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί 
σταθμοί
Το Streamium σάς προσφέρει χιλιάδες δωρεάν 
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τώρα 
μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα είδη της 
μουσικής παγκοσμίως. Συνδέστε το Streamium 
στο Internet και ακούστε τα αγαπημένα σας online 
προγράμματα από ένα ηχοσύστημα, χωρίς να 
ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.

Ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής
Απελευθερώστε και αναπαράγετε ολόκληρη τη 
μουσική συλλογή που έχετε αποθηκεύσει στον 
υπολογιστή σας μέσω του συστήματος μουσικής 
σας με το δικτυακό music player Streamium! Με 
σύνδεση UPnP, το δικτυακό music player 
Streamium μπορεί να έχει πρόσβαση στη μουσική 
που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας και 
να την μεταφέρει σε ένα σύστημα μουσικής, ώστε 
να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική σε 
κορυφαία ποιότητα ήχου.
NP1100/12

Χαρακτηριστικά

* Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν υποστήριξη πρόσβασης στο 
Internet ευρείας ζώνης

* Ορισμένες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
• Τύπος οθόνης: LCD •
Ήχος
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, PCM, WMA, χωρίς 

DRM AAC (m4A)
• Υποστήριξη ID3-tag
• Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 
μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμός bit WMA: έως 192kbps, CBR/VBR
• Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
• Ασύρματο LAN: Ασύρματο LAN (IEEE802.11b)
• Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN (802,11g)
• Ασύρματο Universal Plug & Play: Ενεργοποιημένη
• Συνδέσεις ήχου: Έξοδος αναλογικού ήχου (L/R)
• Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP 

64 bit, WPA, WPA2
• Ρεύμα: 230V, 50Hz
• Άλλες συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος

Ευκολία
• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκή
• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας

• Υποδοχή ακουστικών
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά

• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τηλεχειριστήριο: 1 κατεύθυνσης

Αξεσουάρ
• Μπαταρίες: 2 AAA
• CD-ROM: CD-ROM με βοηθητικά προγράμματα 
λογισμικού και εγχειρίδια χρήσης

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 
κατεύθυνσης

• Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, 
Δανικά, Ρωσικά

• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, 
Δανικά, Ρωσικά

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 227 x 205 x 

81 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 195 x 38 x 104 
χιλ.

• Βάρος συσκευής: 0,44 κ.
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