
 

 

Philips Streamium
การแสดงสีท่ีสมบูรณมี 
FullSound™

วิทยุอินเตอรเน็ตฟรี
การแสดงสีที่สมบูรณ

NP2900
อิสระทางดนตรี

เพลิดเพลินกับบทเพลงจากคอมพิวเตอรและอินเตอร เน็ต - แบบไรสาย
เคร่ืองเลนเพลงเครือขาย Philips Streamium NP2900 
พรอมลําโพงในตัวใหคุณเพลิดเพลินกับการฟงเพลงจากคอมพิวเตอรและวิทยุอินเตอรเน็ตดวยเทคโ
นโลยี LivingSound และ FullSound คุณภาพเย่ียม

สนุกกับการฟงเพลงไรสายอยางไรขีดจํากัด
• สถานีวิทยุอินเตอรเน็ตฟรีนับพันสถานี
• เลนเพลงแบบไรสายจากคอมพิวเตอรทั่วไป หรือ Mac
การนาวิเกตและควบคุมที่งายดาย
• อินเตอรเฟซผูใชที่ใชงานและเขาใจงายพรอมแสดง Album Art
• คนหาไดทั้งตัวอักษรและตัวเลขไดอยารวดเร็ว
• หนาจอใหญพรอมรีโมทคอนโทรล
ใหพลังเสียงที่มีคุณภาพ
• LivingSound ใหพลังเสียงสเตอริโอที่ดื่มด่ํา กวางขึ้น
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาใหเพลง MP3
• ระบบ 4-speaker ใหพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม
• 30W RMS



 สถานีวิทยุอินเตอรเน็ตฟรี
Streamium 
มีสถานีวิทยุอินเตอรเน็ตฟรีนับพันสถานี 
คุณสามารถฟงเพลงจากสถานีตางๆ 
ทั่วโลกโดยเชื่อมตอ Streamium กับอินเตอรเน็ต 
และรับฟงรายการโปรดแบบออนไลนไดในระบ
บเสียงโดยไมตองเปดคอมพิวเตอร

LivingSound
LivingSound ซึ่งรอดําเนินการดานสิทธิบัตรของ 
Philips ชวยแผขยายจุดรับฟงที่ดีที่สุด 
(ตําแหนงการฟงที่เหมาะสมในหองของคุณ) 
คุณจึงดื่มด่ํากับเสียงเพลงไดในพื้นที่ที่กวางขึ้น 
ดวยการรวมกระบวนการดานเสียงตางๆ 
เขาดวยกัน ระบบ LivingSound 
ทําใหความสมบูรณและรายละเอียดชองของเว
ทีเสียงที่สูญเสียไปกับระบบเสียงสเตอริโอขนา
ดกะทัดรัดกลับคืนมา 
ใหจุดรับฟงเหนือความคาดหมาย 
แผพลังเสียงรอบหองไดอยางทั่วถึง 
ไมจําเปนตองจํากัดพื้นที่แหงความสุขของคุณใ

หอยูในวงแคบอีกตอไป 
คุณจึงเพลิดเพลินกับสุดยอดพลังเสียงสเตอริโอ
ไดในบริเวณที่กวางขึ้น

FullSound™
เทคโนโลยี FullSound ที่สรางสรรคใหมของ 
Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงใหแกเสียงเพลง 
MP3 ที่ถูกบีบอัดไดอยางสมจริง 
เพิ่มความสมบูรณและชัดเจนใหกับบทเพลง 
คุณจึงดื่มด่ํากับเพลงในซีดีไดโดยไมมีเสียงผ ิดเ
พี้ยน FullSound 
ผสานความเช่ียวชาญการคัดลอกเพลงที่โดงดังข
อง Philips เขากับพลังของ Digital Signal 
Processor (DSP) รุนลาสุด 
ตามรูปแบบการปรับแตงเสียง 
ผลที่ไดรับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมา
กขึ้น 
เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี 
และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม คนพบเสียงเพลง MP3 
ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซ่ึงจะสัมผัสจิ

ตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะใหเทาของคุ
ณ

เลนเพลงแบบไรสาย
ปลดปลอยคอลเลคชันเพลงทั้งหมดของคุณที่เก็
บไวในคอมพิวเตอร หรือ Mac 
ดวยเคร่ืองเลนเพลงเครือขาย Streamium! 
การเชื่อมตอ UPnP 
ที่ใหคุณเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับคุณสมบ ัตินี้
สําหรับการรับหรือสงเพลง Streamium 
และใหคุณเขาใชงาน เลือก 
หรือคนหาคอลเลคชันเพลงในคอมพิวเตอรของ
คุณ เพียงใชรีโมทคอนโทรล 
แลวเลือกเพลงตางๆ ดวย Streamium 
เพลิดเพลินกับการฟงเพลงแบบไรสาย 
สะดวกสบายพรอมคุณภาพเสียงยอดเยี่ยม 
เทคโนโลยี FullSound ที่จดสิทธิบัตรโดย Philips 
ที่นําประสบการณฟง CD สู MP3 ขณะที่ 
LivingSound 
ใหพลังเสียงสเตอริโอที่ดื่มด่ํากวางขึ้น
NP2900/12

ไฮไลต
Network Music Player
วิทยุอินเตอรเน็ตฟรี การแสดงสีที่สมบูรณ
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เสียง
• การตั้งคาอีควอไลเซอร: Classic, Jazz, Pop, Rock
• พลังแหงเสียงดนตรี: 30 วัตต
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: อีควอไลเซอร, Dynamic Bass 

Boost
• ประเภท: FullSound, LivingSound
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, AAC ที่ไมมี DRM 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• รองรับปาย ID3: ใช
• โหมดการเลน PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 

ผานระบบเครือขาย, การเช่ือมตอไรสาย Wi-Fi
• วิทยุอินเตอรเน็ต: ใช
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: สูงสุด 192kbps, CBR/VBR
การเชื่อมตอ
• เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• การเช่ือมตออื่นๆ: Digital coaxial out
• การเช่ือมตอแบบไรสาย: LAN ไรสาย (802.11g), 

LAN ไรสาย (802.11b)
• พลักแอนดเพลยแบบไรสายที่ใชไดทั่วไป: 

ใชงานได
• การเขารหัส / การรักษาความปลอดภัย: WEP 128 

บิต, WEP 64 บิต, WPA, WPA2
• การเช่ือมตอเสียง: ชองเสียงเขาแบบอะนาล็อก 

(ซาย/ขวา)
• หูฟง: 3.5 มม.
• กําลังไฟ: 110-230V
สะดวกสบาย
• แสงพื้นหลัง: ใช
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: LCD

• โหมดสแตนดบายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: เนเธอรแลนด, อังกฤษ, 

ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
• สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ: ใช
• การเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอ: 

การควบคุมความสวาง
• แจ็คหูฟง: ใช
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
• รีโมทคอนโทรล: ทางเดียว
• สัญญาณเตือน: เสียงปลุก Buzzer, ตั้งเวลาปดเครื่อง
• ภาษา OSD: โปรตุเกส, สวีเดน
• แบบติดผนัง / เพดาน: แบบติดผนัง
อุปกรณเสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เปน DC: 110-240V
• แบตเตอรี่: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM พรอม TwonkyMedia, 

วิดีโอการสอนและคูมือ
• อุปกรณเสริมที่มีให: ตัวยึดติดผนัง
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 

สเปน อิตาลี ดัตช นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 
โปรตุเกส เดนมารก รัสเซีย

• รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
• คูมือผูใช: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี 

ดัตช นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด โปรตุเกส เดนมาร ก 
รัสเซีย (ใน CD)

• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน
ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ (WxDxH): 346.5 x 69 x 99 

มม.
• น้ําหนักของเครื่อง: 1.48 กก.
ลําโพง
• ประเภทลําโพง: ถอดแยกไมได
• ลําโพงภายในตัว: 4
•
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รายละเอียดเฉพาะ
Network Music Player
วิทยุอินเตอรเน็ตฟรี การแสดงสีที่สมบูรณ

* คุณสมบัติบางอยางอาจตองมีการสนับสนุนการเขาใชบรอดแบนดอินเต
อรเน็ต

* บางบริการไมสามารถใชงานไดในทุกพ้ืนท่ี

http://www.philips.com

