
 

 

Philips Streamium
Leitor de música em rede

Rádio da Internet gratuita
Ecrã LCD grande

NP1100
Dê liberdade à sua música

Desfrute de música a partir do PC e da Internet – sem fios
Ao ligar ao seu PC e sistema de áudio, o leitor de música em rede Philips Streamium 
NP1100 fornece-lhe acesso sem fios à biblioteca musical no seu PC e ao rádio da 
Internet. Todo um mundo de possibilidades de música emocionantes!

Prazer de audição ilimitado - sem fios
• Milhares de estações de rádio da Internet gratuitas
• Ligue ao seu próprio sistema de estéreo ou de cinema em casa
• Reprodução de música sem fios a partir do PC

Fácil navegação e controlo
• Ecrã grande, ícones grandes e texto aumentado
• Telecomando para uma navegação simples

Ligue e desfrute
• Conectores digitais
• Conectores analógicos



 Estações de rádio da Internet gratuitas
Streamium inclui milhares de estações de rádio da 
Internet gratuitas. Mantenha-se a par de todas as 
novidades musicais a nível mundial. Ligue o seu 
Streamium à Internet e oiça os seus programas 
preferidos no sistema de áudio sem ligar o PC.

Reprodução de música sem fios
Liberte toda a sua colecção de música captada no PC 
e reproduza-a pelo sistema de música com o leitor 
de música em rede Streamium! Com uma ligação 
UPnP, o leitor de música em rede Streamium pode 
aceder à música armazenada no seu PC e transmiti-
la para um sistema de música, para que possa 
desfrutar das suas músicas favoritas com grande 
qualidade de som.
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Destaques

* Algumas funções poderão necessitar de suporte de acesso à Internet 
de banda larga

* Alguns serviços não estão disponíveis em todas as áreas
• Cor da retroiluminação: Branca • Peso do conjunto: 0,44 kg
•

Som
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: MP3, PCM, WMA, não 

DRM AAC (m4A)
• Suporte de identificação ID3
• modo de reprodução por Ligação ao PC: 

Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxa de bits WMA: até 192kbps, CBR/VBR
• Rádio da Internet

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• ligação sem fios LAN: LAN sem fios (IEEE802.11b)
• Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g)
• Plug & Play universal sem fios: Activado
• Ligações áudio: Saída de áudio analógica (L/R)
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPA2
• Potência: 230 V, 50 Hz
• Outras ligações: Saída coaxial digital

Comodidade
• Retroiluminação

• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 
Luminosidade

• Tipo de Ecrã: LCD
• Tomada dos auscultadores
• Indicações: Modo DIM
• Idiomas do Visor (OSD): Holandês, Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol
• Indicação da força do sinal
• Relógio: No ecrã principal
• Comando à distância: 1 Sentido

Acessórios
• Pilhas: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM com software de utilidades e 

manuais
• Comando à distância: Telecomando de 1 sentido
• Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
• Manual do Utilizador: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, 
finlandês, português, dinamarquês, russo

• Manual de início rápido: Inglês, francês, alemão, 
espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, 
finlandês, português, dinamarquês, russo

Dimensões
• Dimensões da caixa (LxPxA): 227 x 205 x 81 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 195 x 38 x 104 

mm
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