
 

 

Philips Streamium
Hálózati zenelejátszó

NP1100
Engedje szabadon a zenét!

Élvezze a zenét PC-ről és Internetről - vezeték nélkül
Ha a Philips Streamium NP1100 hálózati zenelejátszót egyszerre csatlakoztatja a számítógéphez és 
az audiorendszerhez, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül érheti el számítógépes zenei könyvtárát 
és az internetes rádiókat, és izgalmasnál izgalmasabb zenehallgatási lehetőségeket fedezhet fel!

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül
• Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
• Csatlakoztatható sztereoberendezéshez vagy házimozirendszerhez
• Zenelejátszás vezeték nélkül a számítógépről

Egyszerű navigáció és kezelés
• Nagyméretű képernyő, nagyméretű ikonok, felnagyított szövegek
• Távvezérlő a kényelmes navigáláshoz

Csatlakoztassa és élvezze
• Digitális csatlakozók
• Analóg csatlakozók



 Ingyenes internetes rádióállomások
A Streamium zeneközponttal több ezer internetes 
rádióállomás közül választhat, így lépést tarthat a 
világ minden tájáról származó zenével. 
Csatlakoztassa a Streamium készülékét az 
Internethez, és hallgassa kedvenc online programjait 
hangrendszerén a számítógép bekapcsolása nélkül.

Zenelejátszás vezeték nélkül
A Streamium hálózati zenelejátszóval korlátlan 
szabadságot élvezhet: a számítógépen összegyűjtött 
zeneszámokat audiorendszerén is lejátszhatja. A 
Streamium a számítógépen tárolt hanganyagot UPnP 
kapcsolaton keresztül éri el, majd az 
audiorendszerre továbbítja. Így kedvenc zenéit 
nagyszerű hangminőségben hallgathatja.
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Fénypontok

* Egyes funkciókhoz szélessávú Internet-hozzáférés szükséges
* Egyes szolgáltatások nem minden területen érhetők el
• Háttérvilágítás •
Hang
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: MP3, PCM, WMA, nem 

DRM AAC (m4A)
• ID3 tag támogatás
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 áramlás 

hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli 
kapcsolat

• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR
• Internetes rádió

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• LAN, vezeték nélküli: Vezeték nélküli LAN 

(IEEE802.11b)
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11g)
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
• Audiocsatlakozások: Analóg hangkimenet (bal/

jobb)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPA2
• Tápkapcsoló: 230 V, 50 Hz
• Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális kimenet

Kényelem

• Háttérfény színe: Fehér
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Kijelző típusa: LCD
• fejhallgató-csatlakozó
• Javaslatok: DIM-üzemmód
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, spanyol
• jelerősség kijelzése
• Óra: Fő kijelzőn
• Távvezérlő: 1-utas

Tartozékok
• Elemek: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM segédprogramokkal és 

kézikönyvekkel
• Távvezérlő: 1 utas távvezérlő
• garanciajegy: garanciajegy
• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, 

spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, 
dán, orosz

• Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, 
német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, 
portugál, dán, orosz

Méretek
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 227 x 205 x 

81 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 195 x 38 x 104 

mm
• Készülék tömege: 0,44 kg
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