Philips Streamium
Netwerkspeler met
FullSound™

Gratis internetradio
Kleurenscherm

NP2900

Geef uw muziek de vrijheid
Muziek vanaf de PC of internet - draadloos
Met de Philips Streamium-netwerkspeler NP2900 met ingebouwde luidsprekers hebt u
draadloos toegang tot internetradio en de muziek op uw PC. Dankzij de superieure
LivingSound- en FullSound-technologieën is het geluid altijd fantastisch.
Onbeperkt luisterplezier - draadloos
• Duizenden gratis internetradiozenders
• Draadloos muziek afspelen vanaf uw PC/Mac
Eenvoudige navigatie en bediening
• Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen
• Alfanumerieke zoekmogelijkheid voor snelle toegang
• Groot scherm en afstandsbediening
Geluid van topklasse
• LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• 4-weg luidsprekersysteem voor fantastisch geluid
• 30 W RMS
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Kenmerken
Gratis internetradiozenders
Met Streamium profiteert u van duizenden
gratis internetradiozenders. Nu kunt u
luisteren naar allerlei soorten muziek van over
de hele wereld. Maak via uw Streamium
verbinding met internet en luister naar uw
favoriete onlineprogramma's op uw
audiosysteem zonder dat uw PC hoeft te zijn
ingeschakeld.
Draadloos muziek afspelen
Geef de op uw PC opgeslagen muziekcollectie
de ruimte en speel deze via uw Streamiumnetwerkspeler af op uw audiosysteem! Met de
UPnP-verbinding, waarmee u verbinding kunt
maken met elk willekeurig apparaat dat
geschikt is voor Universal Plug & Play en u
muziek kunt ontvangen en verzenden, geeft de
Streamium u toegang tot de muziekcollectie op
uw PC en kunt u muziek zoeken en selecteren.

Gebruik de afstandsbediening om via de
Streamium uw nummers te kiezen en deze af te
spelen via een audiosysteem. Ondertussen
wordt de albumhoes weergegeven op het
kleurrijke LCD-scherm. Geniet van uw
favoriete muziek - draadloos en moeiteloos.
LivingSound
De LivingSound-technologie van Philips
vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u
kunt nu genieten van overweldigende muziek
zonder recht voor het apparaat te zitten. Door
verschillende geluidsprocessen te combineren,
worden met LivingSound de volle geluiden en
ruimtelijke details hersteld die vaak verloren
gaan bij een compact stereosysteem. Het
resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en
dat gelijkmatig over het vertrek wordt
verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer
beperkt tot de traditionele beperkte

luisterpositie. Geniet van optimaal
stereogeluid in een groter gebied.
FullSound™
De innovatieve FullSound-technologie van
Philips herstelt sonische details van
gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en
verbeterd en u geniet van muziek zonder
vervorming. FullSound is gebaseerd op een
algoritme voor geluidsnabewerking en
combineert de geroemde expertise van Philips
op het gebied van muziekreproductie met de
kracht van de hypermoderne Digital Signal
Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas
met meer diepte en impact, helderder
stemgeluid en instrumenten, en meer detail.
Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw,
in levensecht geluid dat u van binnen voelt en
waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

NP2900/05

Netwerkspeler

Gratis internetradio Kleurenscherm

Specificaties
Geluid
•
•
•
•
•

Equalizer-instellingen: Classic, Jazz, Pop, Rock
Geluidsverbetering: Equalizer, Dynamic Bass Boost
Muziekvermogen: 30 W
Volumeregeling: Volumeregeling
Type: FullSound, LivingSound

Luidsprekers

• Ingebouwde luidsprekers: 4
• Luidsprekertypen: Niet-afneembaar

Audioweergave

• Compressie-indeling: niet-DRM AAC (m4A), MP3,
WMA, eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Ondersteuning van ID3-tag
• PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via
netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR
• Internetradio

Connectiviteit
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdtelefoon: 3,5 mm
LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
Andere aansluitingen: Digitale coaxiale uitgang
Draadloze verbindingen: Draadloos LAN
(802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R)
Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits,
WPA
Vermogen: 110-230 V

Gemak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achtergrondverlichting
Kleur van achtergrondverlichting: Wit
Klok: Op het hoofdscherm
Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
Schermtype: LCD
Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
Hoofdtelefoonaansluiting
Indicaties: DIM-modus
Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands,
Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
Signaalsterkte-indicator
Alarmfuncties: Zoemeralarm, Sleeptimer
OSD-talen: Portugees, Zweeds
Afstandsbediening: Eenrichtings
Wandmontage/plafondprojectie mogelijk:
Wandmontage mogelijk

Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•

AC/DC-adapter: 110 - 240 V
Meegeleverde accessoires: Muursteun
Batterijen: 2 x AAA
CD-ROM: CD-ROM met TwonkyMedia,
videotutorial en handleidingen
Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
Garantiekaart: Garantiekaart
Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans,
Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins,
Portugees, Deens, Russisch (op CD)
Snelstartgids: Engels

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 346,5 x 69 x 99 mm
• Gewicht van het apparaat: 1,48 kg
•
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* Voor sommige functies is breedbandinternettoegang nodig
* Sommige diensten zijn niet overal beschikbaar

