
 

 

Philips Streamium
Player muzical în reţea cu 
FullSound™

NP2500
Eliberaţi-vă muzica

Bucuraţi-vă de muzica din PC şi de pe Internet - wireless
Prin conectarea simultană la PC şi sistemul audio, playerul de muzică în reţea Philips 
Streamium NP2500 vă oferă acces wireless la biblioteca dvs. de muzică de pe calculator 
şi la radio pe Internet - totul asigurat la calitatea superbă FullSound.

Plăcerea neîngrădită a ascultării - wireless
• Mii de posturi radio gratuite pe Internet
• Redarea muzicii în mod wireless de pe PC/Mac
• Conectaţi-l la sistemul stereo sau home theater personal

Navigare simplă și control facil
• Interfaţă cu utilizatorul ușoară și intuitivă cu afișarea coperţii albumului
• Căutare alfanumerică pentru acces rapid
• Ecran mare și telecomandă

Conectaţi-vă și bucuraţi-vă
• Conectori digitali
• Conectori analogici

Sunet de calitate
• FullSound™ pentru a aduce experienţa de ascultare a CD-urilor la MP3



 Posturi de radio gratuite pe Internet
Streamium este însoţit de mii de posturi radio 
gratuite pe Internet. Acum puteţi fi la curent cu toate 
genurile muzicale din întreaga lume. Conectaţi-vă 
aparatul Streamium la Internet și ascultaţi emisiunile 
online favorite pe sistemul audio, fără a mai fi necesar 
să porniţi PC-ul.

Redarea muzicii în mod wireless
Eliberaţi întreaga colecţie de muzică din PC și redaţi-
o prin sistemul dvs. audio, folosind playerul de 
muzică în reţea Streamium! Prin conexiunea UPnP 
care vă permite să vă conectaţi la orice dispozitiv 
compatibil Universal Plug & Play pentru a recepţiona 
sau a transmite muzică; playerul Streamium vă 
permite să accesaţi, selectaţi și căutaţi în colecţia de 
muzică de pe PC. Este suficient să utilizaţi 
telecomanda și să selectaţi melodiile prin intermediul 
playerului Streamium, apoi să le redaţi prin 
intermediul unui sistem audio. Între timp, puteţi 
admira grafica albumului afișată pe ecranul LCD 
color. Ascultaţi-vă muzica preferată fără efort și fără 
fir.

FullSound™
Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, 
îmbunătăţind-o și amplificând-o în mod substanţial, 
astfel încât să experimentaţi o muzică impresionantă 
- fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de 
postprocesare audio, FullSound combină experienţa 
renumită a Philips în reproducerea muzicii cu 
puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de 
ultimă generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o 
voce intensificată și o claritate a instrumentelor, 
precum și detalii bogate. Redescoperiţi melodiile 
comprimate în format MP3 cu un sunet natural care 
vă va sensibiliza și vă va invita să dansaţi.
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Repere

* Unele caracteristici necesită asistenţă pentru acces în bandă largă la 
Internet

* Unele servicii nu sunt disponibile în toate zonele
• Culoare iluminare din spate: Alb • Greutate set: 0,46 kg
•

Sunet
• Setări egalizator: Clasic, Jazz, Pop, Rock
• Caracteristici superioare sunet: Egalizator, 

Dynamic Bass Boost
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Tip: FullSound

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Acceptă etichete ID3
• Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin reţea, 

Conexiune fără fir Wi-Fi
• Radio prin Internet
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR

Conectivitate
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
• Alte conexiuni: Ieșire coaxială digitală
• Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g), LAN 

wireless (802,11b)
• Universal Plug & Play wireless: Activat
• Criptare/securitate: WEP 128 biţi, WEP 64 biţi, 

WPA, WPA2
• Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D), 

Ieșire audio analogică (S/D)
• Căști: 3,5 mm

Comoditate
• Iluminare din spate

• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD
• Eco Power Standby: 1 W
• Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Spaniolă
• Indicator putere semnal
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate
• Jack pentru căști
• Indicaţii: Mod DIM
• Alarme: Alarmă buzzer, Timer Sleep
• Limbi OSD: Portugheză, Suedeză
• Telecomandă: 1 mod

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu audio
• Adaptor CA/CC: 110-240 V
• Baterii: 2 baterii AAA
• CD-ROM: CD-ROM cu TwonkyMedia, tutorial 

video și manuale
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Franceză, 

Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, 
Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă

• Telecomandă: Telecomandă unidirecţională
• Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, 

Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, 
Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă (pe CD)

• Card de garanţie: Card de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 252,5 x 34 x 99 mm
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