
 

 

Philips Streamium
Nettverksmusikkspiller 
med FullSound™

Gratis Internett-radio
Fargeskjerm

NP2900
Sett musikken fri

Nyt musikk fra PCen og Internett – trådløst
Med Philips Streamium-nettverksmusikkspilleren NP2900 med innebygde høyttalere får 
du trådløs tilgang til musikk på PCen og Internett-radio – alt med utrolig LivingSound og 
uovertruffen FullSound-teknologi.

Ubegrenset lyttefornøyelse – trådløst
• Tusenvis av gratis Internett-radiostasjoner
• Trådløs musikkavspilling fra PC/Mac

Enkel navigering og kontroll
• Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med visning av albumcover
• Alfanumerisk søk for hurtig tilgang
• Stor skjerm og fjernkontroll

Kvalitetslyd
• LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• 4-høyttalersystem for uovertruffen lyd
• 30 W RMS



 Gratis Internett-radiostasjoner

Streamium kommer med tusenvis av gratis 
Internett-radiostasjoner. Nå kan du holde deg 
oppdatert på alle typer musikk over hele 
verden. Koble Streamium til Internett, og lytt 
til favorittprogrammene på lydsystemet ditt 
uten å slå på datamaskinen.

LivingSound

Philips' patentanmeldte LivingSound utvider 
lyden, slik at du kan nyte klangfull og mektig 
musikk på et stort område (og ikke bare på det 
mest ideelle lyttestedet i rommet). Ved å 

kombinere forskjellige lydprosesser gjenskaper 
LivingSound fyldigheten og de romlige 
detaljene ved lyden som ofte blir borte i et 
kompakt stereosystem. Resultatet er et ideelt 
lyttested – som er større enn forventet, og lyd 
som er utbredt og jevnt distribuert i rommet. 
Nå er ikke musikknytelsen lenger begrenset til 
det vanlige smale området. Nyt optimal 
stereolyd i et større område.

FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 

instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

Trådløs musikkavspillling

Frigjør hele musikksamlingen fra PCen/Mac'en 
med Streamium-nettverksmusikkspilleren. 
UPnP-koblingen gjør at du kan koble til alle 
universelle Plug & Play-aktiverte enheter for å 
motta eller overføre musikk. Med Streamium 
får du tilgang til musikksamlingen på PCen, i 
tillegg til at du kan velge og søke i den. Bare 
bruk fjernkontrollen for å velge og spille av 
sanger gjennom Streamium. Gled deg over 
favorittmusikken trådløst, problemfritt og med 
flott lydkvalitet. Med Philips' patenterte 
FullSound-teknologi får du CD-lydopplevelsen 
på MP3, mens LivingSound gir en bredere, 
omsluttende stereolyd.
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Lyd
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock
• Musikkeffekt: 30 W
• Lydforbedringer: Equalizer, dynamisk 

bassforsterking (DBB)
• Type: FullSound, LivingSound
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• ID3 Tag-støtte
• Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via 

nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
• Internett-radio
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR

Tilkoblingsmuligheter
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Andre tilkoblinger: Digital koaksialutgang
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11g), 

Trådløst LAN (802.11b)
• Trådløs Universal Plug and Play: Aktivert
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPA2
• Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Effekt: 110–230 V

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: LCD

• Eco Power-ventemodus: 1 watt
• Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
• Signalstyrkeindikasjon
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
• Hodetelefonkontakt
• Indikasjoner: DIM-modus
• Fjernkontroll: 1-veis
• Alarmer: Summealarm, Sleep timer
• OSD-språk: Portugisisk, Svensk
• Kan monteres på vegg / takfeste: Kan monteres på 

vegg

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 110–240 V
• Batterier: 2 AAA-batterier
• CD-ROM: CD-plate med TwonkyMedia, 

videoopplæring og håndbøker
• Vedlagt tilbehør: Veggmonteringsbrakett
• Hurtigstartveiledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, 
portugisisk, dansk, russisk

• Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
• Bruksanvisning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

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

• Garantikort: Garantikort

Mål
• Produktmål (BxDxH): 346,5 x 69 x 99 mm
• Vekt, apparat: 1,48 kg

Høyttalere
• Høyttalertyper: Ikke-avtakbar
• Innebygde høyttalere: 4
•
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* Noen funksjoner krever bredbåndstilgang til Internett
* Ikke alle tjenester er tilgjengelig i alle områder
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