
 

 

Philips Streamium
Network Music Player med 
FullSound™

Gratis internetradio
Fuldfarvet skærm

NP2900
Frigør din musik

Nyd musik fra PC og internet - trådløst
Philips Streamium Network Music Player NP2900 med indbyggede højttalere giver dig 
trådløs adgang til din musik på PC samt internetradio - alt sammen leveret af den 
betagende LivingSound og suveræne FullSound-teknologier.

Trådløs, ubegrænset lytteglæde
• Tusindvis af gratis internetradiostationer
• Trådløs musikafspilning fra PC/Mac

Nem navigation og kontrol
• Nem og intuitiv brugergrænseflade med visning af albumillustrationerne
• Alfanumerisk søgning giver hurtig adgang
• Stor skærm og fjernbetjening

Lydgengivelse i høj kvalitet
• LivingSound giver en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i
• FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
• 4-højttalerssystem giver enestående lyd
• 30 W RMS



 Gratis internetradiostationer
Streamium giver dig tusindvis af gratis 
internetradiostationer. Nu kan du holde dig 
orienteret om alle slags musik fra hele verden. 
Slut Streamium til internettet, og lyt til dine 
yndlings-onlineprogrammer på dit 
musiksystem, uden at du behøver tænde for 
din PC.

LivingSound
Philips' patentanmeldte LivingSound udvider 
lyttepositionen betydeligt (den ideelle 
lytteposition i rummet), så man virkelig kan 
fordybe sig i musik i et større område. 
LivingSound kombinerer flere lydprocesser for 
at genskabe den fylde og rumklang, der ofte går 
tabt i et kompakt stereoanlæg. Effekten er et 
større effektivt lytteareal end forventet, og 
musikken fordeles flot og jævnt rundt i 

rummet. Det betyder, at musikoplevelsen ikke 
længere er begrænset til et lille område. Nu 
kan du nyde optimal stereolyd på et større 
område.

FullSound™
Philips' innovative FullSound-teknologi bringer 
lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik 
og gør musikken markant bedre og mere fyldig, 
så du kan høre CD-musik uden forvrængning. 
Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme 
kombinerer FullSound Philips' kendte 
ekspertise inden for musikgengivelse med 
kraften fra den seneste generation af DSP 
(Digital Signal Processor). Resultatet er mere 
fyldig bas med større dybde og slagkraft, 
forbedret stemme- og instrumentklarhed samt 
stor detaljerigdom. Genopdag din 
komprimerede MP3-musik med en 

virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og 
sætte gang i dine fødder.

Trådløs musikafspilning
Frigør hele din musiksamling fra din PC, og 
afspil den via dit lydsystem med Streamium 
Network Music Player! Med UPnP-
forbindelsen, der giver dig mulighed for at 
tilslutte enhver Universal Plug & Play-
kompatibel enhed for at modtage eller sende 
musik, gør Streamium det muligt at få adgang 
til, vælge og søge i din samling. Brug bare 
fjernbetjeningen, vælg dine sange via 
Streamium. Nyd din yndlingsmusik trådløst, 
problemfrit og i fantastisk lydkvalitet. Philips' 
patenterede FullSound-teknologi bringer CD-
lytteoplevelsen til MP3, mens LivingSound giver 
en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i.
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Lyd
• Equalizer-indstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Udgangseffekt (musik): 30 W
• Lydforbedring: Equalizer, Dynamisk 

basforstærkning
• Type: FullSound, LivingSound
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• ID3 Tag-support
• PC Link gengivefunktion: MP3-streaming via 

netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
• Internetradio
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• WMA bit-hastigheder: op til 192 kbps, CBR/VBR

Tilslutningsmuligheder
• LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Andre tilslutninger: Digital koaksial-udgang
• Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11g), 

Trådløst LAN (802.11b)
• Trådløs Universal Plug & Play: Kompatibel
• Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPA2
• Lydforbindelser: Analog lyd ind (L/R)
• Øretelefoner: 3,5 mm
• Strøm: 110-230 V

Komfort
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Ur: På hovedskærm
• Skærmtype: LCD

• Eco Power-standby: 1 watt
• Sprog for visning på skærm: Hollandsk, Dansk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
• Signalstyrke-indikation
• Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
• Hovedtelefonstik
• Indikationer: Lysdæmper
• Fjernbetjening: En-vejs
• Alarmer: Buzzer-alarm, Sleep-timer
• OSD-sprog: Portugisisk, Svensk
• Væg/loftmontering: Vægmontering

Tilbehør
• Lysnetadapter: 110 - 240 V
• Batterier: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia, 

videovejledning og manualer
• Medfølgende tilbehør: Vægmonteringsstativ
• Lynhåndbog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, 

hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, 
russisk

• Fjernbetjening: 1-vejs fjernbetjening
• Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, 
portugisisk, dansk, russisk (på CD)

• Garantikort: Garantikort

Mål
• Produktmål (B × D × H): 346,5 x 69 x 99 mm
• Vægt: 1,48 kg

Højttalere
• Højttalertyper: Ikke-aftagelig
• Indbyggede højttalere: 4
•
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* Nogle funktioner kræver bredbåndsinternetforbindelse
* Nogle tjenester er ikke tilgængelige i alle områder

http://www.philips.com

