
 

 

Philips Streamium
Sieciowy odtwarzacz 
muzyczny z technologią 
FullSound™

Darmowe radio internetowe
Pełnokolorowy wyświetlacz

NP2900
Uwolnij muzykę

Ciesz się muzyką z komputera i Internetu — bezprzewodowo
Sieciowy odtwarzacz muzyczny Philips Streamium NP2900 z wbudowanymi głośnikami zapewnia 

bezprzewodowy dostęp do plików muzycznych zgromadzonych na Twoim komputerze oraz do 

internetowych stacji radiowych. Wszystko to w jakości zapewnianej przez technologie LivingSound oraz 

FullSound.

Słuchanie bezprzewodowe
• Tysiące darmowych, internetowych stacji radiowych
• Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z komputera PC/Mac

Prosta nawigacja i sterowanie
• Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt
• Wyszukiwanie alfanumeryczne zapewnia szybki dostęp
• Duży wyświetlacz i pilot

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Technologia LivingSound zapewnia szerszy dźwięk stereo, który pochłania jeszcze mocniej
• Technologia FullSound™ nadaje muzyce w formacie MP3 jakość płyt Audio CD
• Zestaw 4-głośnikowy zapewnia doskonały dźwięk
• 30 W RMS



 Darmowe, internetowe stacje radiowe
Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do 
tysięcy darmowych, internetowych stacji 
radiowych. Teraz można być na bieżąco z 
różnymi rodzajami muzyki z całego świata. 
Wystarczy podłączyć odtwarzacz Streamium 
do Internetu i zacząć słuchać ulubionych 
audycji poprzez zestaw audio bez konieczności 
włączania komputera.

LivingSound
LivingSound, opatentowana technologia firmy 
Philips, zwiększa obszar odsłuchu (idealne 
rozmieszczenie dźwięku w pomieszczeniu), 
zapewniając w pełni przestrzenny dźwięk na 
większym obszarze. Technologia ta, dzięki 
połączeniu różnych procesów dźwiękowych, 
odzyskuje bogactwo oraz szczegółowość 
przestrzenną sceny dźwiękowej, których 
często brakuje w niewielkich zestawach 
stereo. W efekcie dźwięk jest znacznie 
potężniejszy i jest szeroko i równomiernie 
rozprowadzany w pomieszczeniu. Teraz już nie 

musisz ograniczać się do słuchania muzyki tylko 
w określonym pomieszczeniu. Ciesz się 
optymalnym dźwiękiem stereo na większym 
obszarze.

FullSound™
Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, stanowczo 
ją wzbogacając i ulepszając oraz zapewnia 
dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu 
o algorytm końcowego przetwarzania 
dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie 
naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki 
z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału 
(DSP) najnowszej generacji. Pozwala w ten 
sposób uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony 
niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie muzyki skompresowanej do formatu 
MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię 
do tańca.

Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki
Uwolnij swoją kolekcję plików muzycznych 
przechowywanych na komputerze PC/Mac za 
pomocą odtwarzacza sieciowego Streamium! 
Użyj połączenia UPnP, które umożliwia 
podłączenie dowolnego urządzenia zgodnego z 
funkcją Universal Plug & Play, aby pobierać lub 
wysyłać pliki muzyczne. Odtwarzacz 
Streamium pozwoli uzyskać dostęp do kolekcji 
muzycznej w komputerze i umożliwi 
wybieranie oraz wyszukiwanie zgromadzonych 
tam utworów. Wystarczy za pomocą pilota 
wybrać utwory z poziomu odtwarzacza 
Streamium. Ciesz się muzyką przesyłaną 
bezprzewodowo, w dogodny sposób oraz 
wyjątkową jakością dźwięku. Opatentowana 
przez firmę Philips technologia FullSound 
gwarantuje odtwarzanie płyt CD w jakości 
MP3, a technologia LivingSound zapewnia 
bardziej przestrzenny i głębszy dźwięk stereo.
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Dźwięk
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock
• Moc muzyczna: 30 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Korektor, Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• Typ: FullSound, LivingSound
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Obsługa znaczników ID3
• Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: 

Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie 
bezprzewodowe Wi-Fi

• Radio internetowe
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, 

CBR/VBR

Możliwości połączeń
• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Inne połączenia: Koncentryczne wyjście cyfrowe
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN 
(802.11b)

• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: 
Wł.

• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 
128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, 
WPA2

• Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R)
• Słuchawki: 3,5 mm
• Zasilanie: 110 - 230 V

Udogodnienia
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Białe
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: LCD

• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Języki menu ekranowego (OSD): Holenderski, 

Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański
• Wskaźnik siły sygnału
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Gniazdo słuchawek
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania
• Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Wyłącznik 

czasowy
• Języki menu ekranowego: Portugalski, Szwedzki
• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Montaż 

naścienny

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: 110–240 V
• Baterie: 2x AAA
• CD-ROM: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem 

TwonkyMedia, samouczkiem wideo oraz 
instrukcjami obsługi

• Akcesoria w zestawie: Uchwyt do montażu na 
ścianie

• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, 
niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, 
norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, 
rosyjski

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, holenderski, norweski, 
szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski (na 
płycie CD)

• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

346,5 x 69 x 99 mm
• Waga urządzenia: 1,48 kg

Głośniki
• Typy głośników: Nieodłączane
• Wbudowane głośniki: 4
•
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* Niektóre funkcje wymagają dostępu do szerokopasmowego łącza 
internetowego

* Niektóre usługi są niedostępne w pewnych regionach

http://www.philips.com

