
 

 

Philips Streamium
Sieťový hudobný 
prehrávač s funkciou 
FullSound™ a LivingSound

NP2900
Osloboďte svoju hudbu

Vychutnajte si hudbu z PC a internetu - bezdrôtovo
Sieťový hudobný prehrávač Philips Streamium NP2900 so zabudovanými reproduktormi 
poskytuje bezdrôtový prístup k hudobnej knižnici v PC a k internetovému rádiu - a to 
všetko prostredníctvom úžasných technológií LivingSound a FullSound.

Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo
• Tisíce internetových rozhlasových staníc zdarma
• Bezdrôtové prehrávanie hudby z PC/Mac

Jednoduchá navigácia a ovládanie
• Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie so zobrazením obalov albumov
• Alfanumerické vyhľadávanie pre rýchly prístup
• Veľká obrazovka a diaľkové ovládanie

Kvalitný zvukový výkon
• Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk
• FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie
• 4-reproduktorový systém pre vynikajúci zvuk
• 30 W RMS



 Internetové rozhlasové stanice zdarma
Prehrávač Streamium prináša možnosť naladiť 
si tisíce bezplatných internetových 
rozhlasových staníc. Teraz dokážete udržať 
krok s hudbou na celom svete. Audio systém 
Streamium jednoducho pripojíte k internetu a 
svoje obľúbené online programy si na ňom 
môžete vypočuť bez potreby zapnúť PC.

LivingSound
Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, 
ktorá očakáva vystavenie patentu, výrazne 
rozširuje optimálnu oblasť (ideálne miesto 
posluchu vo vašej miestnosti), aby ste si mohli 
vychutnať vskutku pohlcujúcu hudbu v širšom 
priestore. Kombináciou rozličných zvukových 
procesov funkcia LivingSound obnovuje 
bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulisy, 
ktoré sa u kompaktného stereo systému často 
strácajú. Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá 
je rozsiahlejšia, ako by ste čakali, a ktorá je 
rovnomernejšie a vo väčšej miere 

distribuovaná po celej miestnosti. Teraz vaše 
vychutnávanie si hudby už viac nie je limitované 
na tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny 
stereo zvuk na väčšom priestore.

FullSound™
Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v 
kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 
hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 

ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše 
nohy.

Bezdrôtové prehrávanie hudby
Darujte celej svojej hudobnej zbierke vo vašom 
PC/Mac slobodu prostredníctvom sieťového 
hudobného prehrávača Streamium! Ponúka 
pripojenie UPnP, ktoré umožňuje pripojiť sa ku 
každému zariadeniu s podporou technológie 
Universal Plug & Play a prijímať alebo vysielať 
hudbu. Prehrávač Streamium umožní 
pristupovať k vlastnej hudobnej zbierke 
v počítači, vyberať z nej a prehľadávať ju. Stačí 
siahnuť po diaľkovom ovládaní a vybrať si 
konkrétne skladby prostredníctvom zariadenia 
Streamium. Vychutnajte si obľúbenú hudbu 
bezdrôtovo, bez námahy a vo vynikajúcej 
zvukovej kvalite. Patentovaná technológia 
FullSound spoločnosti Philips prináša pre 
formát MP3 poslucháčsky zážitok v kvalite CD 
a funkcia LivingSound súčasne vytvára širší a 
pohlcujúci stereofónny zvuk.
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Hlavné prvky
Sieťový hudobný prehrávač
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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock
• Hudobný výkon: 30 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Ekvalizér, Dynamické 

zvýraznenie basov
• Typ: FullSound, LivingSound
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Podpora ID3 textu
• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom 

siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
• Internetové rádio
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR

Pripojiteľnosť
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Iné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov, WPA, WPA2
• Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P)
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Príkon: 110 - 230 V

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

• Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, 
Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina

• Indikátor sily signálu
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
• Konektor slúchadiel
• Označenia: Režim DIM
• Diaľkové ovládanie: 1-smerná
• Budíky: Budík - siréna, Časovač vypnutia
• OSD jazyky: Portugalčina, Švédčina
• Pripevniteľný na stenu/do stropu: Pripevniteľný na 

stenu

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 110-240 V
• Batérie: 2 x AAA
• Disk CD-ROM: CD-ROM s TwonkyMedia, video 

návodom a príručkami
• Zahrnuté príslušenstvo: Konzola pre upevnenie na 

stenu
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, 

nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, 
švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky

• Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 

španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, 
fínsky, portugalsky, dánsky, rusky (na CD)

• Záručný list: Záručný list

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 346,5 x 69 x 99 mm
• Hmotnosť prístroja: 1 48 kg

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Neoddeliteľné
• Vstavané reproduktory: 4
•
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Technické údaje
Sieťový hudobný prehrávač

* Niektoré funkcie si vyžadujú podporu pre širokopásmový prístup k 
internetu

* Niektoré služby nie sú dostupné vo všetkých oblastiach

http://www.philips.com

