
 

 

Philips Streamium
Hálózati zenelejátszó 
FullSound™ technológiával

Ingyenes internetes rádió
Többszínű kijelzés

NP2500
Engedje szabadon a zenét!

Élvezze a zenét PC-ről és Internetről - vezeték nélkül
Ha a Philips Streamium NP2500 hálózati zenelejátszót egyszerre csatlakoztatja a számítógéphez és 
az audiorendszerhez, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül érheti el számítógépes zenei könyvtárát 
és az internetes rádiókat, és kifogástalan FullSound hangminőségben hallgathatja.

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül
• Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
• Zenelejátszás vezeték nélkül PC/Mac számítógépekről
• Csatlakoztatható sztereoberendezéshez vagy házimozirendszerhez

Egyszerű navigáció és kezelés
• Könnyen kezelhető és intelligens felhasználói felület lemezborítókat megjelenítő funkcióval
• Alfanumerikus keresés a gyors eléréshez
• Nagy képernyő és távvezérlő

Csatlakoztassa és élvezze
• Digitális csatlakozók
• Analóg csatlakozók

Minőségi hangteljesítmény
• A FullSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna



 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
Tegye szabaddá a számítógépén tárolt 
zenegyűjteményét, játssza le audiorendszerén a 
Streamium hálózati zenelejátszó segítségével! Az 
UPnP-kapcsolat lehetővé teszi bármilyen Universal 
Plug & Play használatra alkalmas készülékhez 
csatlakoztatható zene fogadását és átvitelét. A 
Streamium lehetővé teszi a hozzáférést, a választást 
és keresést számítógépe zenei könyvtárában. Csak 
használja a távvezérlőt, és válassza ki a kedvenc 
számait a Streamium zeneközponton keresztül, és 
indítsa el a lejátszást. Miközben kedvenc zenéit 
hallgatja vezeték nélkül és egyszerűen, 
gyönyörködhet a lemezborítókban a színes LCD-
kijelzőnek köszönhetően.

FullSound™
A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja 
vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, 
jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, vagyis Ön 
valóban magával ragadó CD-zenét hallgathat –– 
torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási 
algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert 
hangreprodukálási szakértelmét a legújabb 
generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével 
egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, 
a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, 
amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.
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Fénypontok

* Egyes funkciókhoz szélessávú Internet-hozzáférés szükséges
* Egyes szolgáltatások nem minden területen érhetők el
• Háttérfény színe: Fehér •
Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, 

Rock
• Hangkiemelés: Hangszínszabályzó, Dinamikus 

basszuskiemelés
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Típus: FullSound

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• ID3 tag támogatás: Van
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 áramlás 

hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli 
kapcsolat

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

Csatlakoztathatóság
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális kimenet
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b)
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPA2
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb), Analóg hangkimenet (bal/jobb)
• Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Háttérvilágítás: Van

• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, spanyol
• jelerősség kijelzése: Van
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• fejhallgató-csatlakozó: Van
• Javaslatok: DIM-üzemmód
• Ébresztők: Berregő riasztás, Elalváskapcsoló
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: portugál, 

svéd
• Távvezérlő: 1-utas

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Audiokábel
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: 110-240 V
• Elemek: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM TwonkyMedia szoftverrel, 

oktatóvideóval, kézikönyvekkel
• Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, 

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

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

spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, 
dán, orosz (CD-n)

• garanciajegy: garanciajegy

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 252,5 x 34 x 99 

mm
• Készülék tömege: 0,46 kg
Kiadás dátuma  
2018-03-21

Verzió: 6.10.14

12 NC: 8670 000 40315
EAN: 87 12581 42836 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
Hálózati zenelejátszó
Ingyenes internetes rádió Többszínű kijelzés

http://www.philips.com

