
 

 

Philips Streamium
Sieťový hudobný 
prehrávač

NP1100
Osloboďte svoju hudbu

Vychutnajte si hudbu z PC a internetu - bezdrôtovo
Pripojením k PC a aj k audio systému vám sieťový hudobný prehrávač Philips Streamium 
NP1100 poskytuje bezdrôtový prístup k hudobnej knižnici v PC a k internetovému rádiu. 
Celý svet vzrušujúcich hudobných možností!

Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo
• Tisíce internetových rozhlasových staníc zdarma
• Pripojte ho k vášmu stereofónnemu systému alebo systému domáceho kina
• Bezdrôtové prehrávanie hudby z PC

Jednoduchá navigácia a ovládanie
• Veľká obrazovka, veľké ikony a priblížený text
• Diaľkové ovládanie pre ručnú navigáciu

Stačí pripojiť a môžete vychutnávať
• Digitálne konektory
• Analógové konektory



 Internetové rozhlasové stanice zdarma
Prehrávač Streamium prináša možnosť naladiť si 
tisíce bezplatných internetových rozhlasových staníc. 
Teraz dokážete udržať krok s hudbou na celom 
svete. Audio systém Streamium jednoducho 
pripojíte k internetu a svoje obľúbené online 
programy si na ňom môžete vypočuť bez potreby 
zapnúť PC.

Bezdrôtové prehrávanie hudby
Osloboďte celú svoju hudobnú zbierku z počítača a 
prehrajte si ju na svojom hudobnom systéme 
prostredníctvom sieťového hudobného prehrávača 
Streamium! Pripojenie UPnP umožňuje sieťovému 
hudobnému prehrávaču Streamium dostať sa k 
hudbe uloženej vo vašom počítači a v reálnom čase 
ju prenášať do hudobného systému, takže vy si 
môžete užívať vašu obľúbenú hudbu vo výbornej 
kvalite zvuku.
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Hlavné prvky

* Niektoré funkcie si vyžadujú podporu pre širokopásmový prístup k 
internetu

* Niektoré služby nie sú dostupné vo všetkých oblastiach
• Podsvietenie •
Zvuk
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, PCM, WMA, nie DRM 

AAC (m4A)
• Podpora ID3 textu
• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom 

siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR
• Internetové rádio

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Bezdrôtová sieť LAN: Bezdrôtová sieť LAN 

(IEEE802.11b)
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g)
• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
• Pripojenia zvuku: Analógový audio výstup (Ľ/P)
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov, WPA, WPA2
• Príkon: 230 V, 50 Hz
• Iné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup

Vybavenie a vlastnosti

• Farba podsvietenia: Biela
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
• Typ displeja: displej LCD
• Konektor slúchadiel
• Označenia: Režim DIM
• Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina

• Indikátor sily signálu
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Diaľkové ovládanie: 1-smerná

Príslušenstvo
• Batérie: 2 x AAA
• Disk CD-ROM: CD-ROM s pomocným softvérom 

a príručkami
• Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
• Záručný list: Záručný list
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 

španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, 
fínsky, portugalsky, dánsky, rusky

• Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, 
nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, 
švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky

Rozmery
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 227 x 205 x 81 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 195 x 38 x 104 mm
• Hmotnosť prístroja: 0,44 kg
Dátum vydania  
2018-03-21

Verzia: 4.1.8

12 NC: 8670 000 38593
EAN: 87 12581 40903 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Technické údaje
Sieťový hudobný prehrávač

http://www.philips.com

