
 

 

Philips Streamium
Trådløs musikkspiller

NP3300
Hør på tusenvis av Internett-radiokanaler og musikk på Internett
Lidenskap for lyd
Gi liv til musikken igjen, og få lyd av CD-kvalitet fra Internett-radio med FullSound. Philips 
NP3300/12-nettverksmusikkanlegget spiller også av musikk trådløst fra PC/Mac, og gir 
deg kontroll på fargeskjermen eller via en smarttelefonapp.

Ubegrenset lyttefornøyelse – trådløst
• Søk inn og utforsk tusenvis av Internett-radiostasjoner
• Trådløs streaming av musikk og bilder fra PC/MAC
• Stream og gled deg over 10 millioner flotte sanger fra Napster*

Enkel navigering og kontroll
• Se albumcover i farger
• Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips

Klar til å koble til
• Fungerer med bredbåndstilkobling hjemme og Wi-Fi-ruter

Kvalitetslyd
• FullSound beriker musikken med fyldigere bass og klarhet
• Stereolydsystem for bedre musikknytelse



 Trådløs streaming av musikk og bilder

Din PC/MAC inneholder musikk som du nå 
praktisk kan streame til Philips-lydenheten din 
– uten kabelrot. Del favorittsangene dine med 
andre på fest, eller nyt dem hjemme hos deg 
selv. Gjør det samme med bildesamlingen din, 
og vis dem frem mens du hører på musikk. Lås 
opp skattene dine på PC/MAC med trådløs 
streaming.

Napsters musikkbibliotek på Internett*

Få all musikken du ønsker deg med Napster – 
en musikktjeneste på Internett som tilbyr over 
10 millioner spor fra 790 000 artister, 
980 000 album og alle sjangere. Du får enkel 
tilgang til Napster med mikrosystemet fra 
Philips takket være den ikonbaserte LCD-
skjermen, og du får all den musikken du ønsker 
deg raskt og enkelt. Med bare noen museklikk 

blir det enorme biblioteket til Napster frigjort 
fra PCen eller MAC-maskinen og trådløst 
overført, slik at du kan nyte musikken på 
Philips-systemet. Du kan forandre hvordan du 
lytter til musikk, nå.

Internett-radiostasjoner

Streamium kommer med tusenvis av 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 PCen/MAC-maskinen.

FullSound

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter soniske detaljer nøyaktig i 
komprimert musikk. Den beriker og forbedrer 
den dramatisk, slik at du kan oppleve 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 musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

MyRemote-app

Med Philips MyRemote-appen kan du bruke 
iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone 
som fjernkontroll for å kontrollere nettverket 
av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer 
automatisk Blu-ray-spilleren, 
hjemmekinoanlegget eller Streamium-
lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-
Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar 
kontroll over enhetene fra hvor som helst i 
hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt 
fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom 
dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av 
dem separat. Denne appen er gratis og er laget 
eksklusivt av Philips.
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Lyd
• Equalizer-innstillinger: Nøytral
• Lydforbedring: Diskant- og basskontroll
• Volumkontroll: opp/ned
• Type: FullSound
• Musikkeffekt: 3 W

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
• Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via 

nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
• ID3 Tag-støtte
• Internett-radio
• MP3-bithastigheter: 8–320 kpbs og VBR

Tilkoblingsmuligheter
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11n), 

Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
• Trådløs Universal Plug and Play: UPnP-klient
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Hodetelefon: 3,5 mm

Stillbildevisning
• Skjerm på enheten: Streaming fra PC
• Bildekomprimeringsformat: JPEG

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit

• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk, 
Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk, 
Russisk

• Eco Power-standbymodus: 0,5 watt
• Hodetelefonkontakt
• Signalstyrkeindikasjon
• Klokke: På hovedskjerm, Internett-tid
• Alarmer: Summealarm, Sleep timer, Musikkalarm 

(UPnP)
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll, 

Berøringsskjermkontroll
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte
• Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
• Batterier: 2 AAA-batterier
• Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

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

• CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia og 
brukerhåndbøker

• Garantikort: Garantikort
• AC/DC-adapter: 110–240 V
• Hurtigstart-guide

Mål
• Produktmål (BxDxH): 253 x 103 x 102 mm
• Vekt, apparat: 0,78 kg

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Høyttalertyper: Integrert
•
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* Napster er kun tilgjengelig i Tyskland og Storbritannia.
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