
 

 

Philips Streamium
Trådlös musikspelare

NP3300
Njut av tusentals internetradiokanaler och onlinemusik
Besatt av ljud
Ge mer kraft åt musiken och få CD-kvalitetsljud från internetradio med FullSound. Philips 
NP3300/12 nätverksmusiksystem spelar också musik trådlöst från PC/Mac, som du styr 
med fullfärgsskärmen eller via en app för smartphone.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst
• Ratta in och upptäck tusentals webbradiokanaler
• Överför musik och foton trådlöst från din PC/MAC
• Strömma och upplev över 10 miljoner bra låtar på Napster*

Enkel navigering och kontroll
• Visa albumomslag i fullfärg
• Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter

Enkel anslutning
• Fungerar hemma med bredbandsanslutning och Wi-Fi-router

Ljud med hög kvalitet
• Med FullSound får din musik fylligare bas och klarare ljud
• Stereoljudsystem för en bättre musikupplevelse



 Överför musik och foton trådlöst

Din PC/MAC är full av musik som du nu 
bekvämt kan överföra till din Philips ljudenhet 
– utan trassliga kablar. Dela dina favoritlåtar 
med andra på en fest eller njut av dem hemma. 
Du kan göra samma sak med dina 
fotosamlingar och bekvämt visa dem medan du 
lyssnar på musik. Använd trådlös streaming och 
släpp ut de skatter du har i datorn.

Onlinemusikbiblioteket Napster*

Få all musik du vill ha med Napster – en 
onlinemusiktjänst som ger dig över 10 miljoner 
spår från 790 000 artister, 980 000 album och 
alla genrer. Åtkomst till Napster är enkelt med 
Philips mikrosystem, tack vare den 
ikonbaserade LCD-skärmspanelen. Du får all 
musik du vill ha – snabbt och enkelt. Med bara 

några klick strömmas musiken i Napsters stora 
bibliotek från din PC eller Mac till Philips-
systemet. Nu kan du förändra ditt sätt att 
lyssna på musik.

Webbradiokanaler

Med Streamium får du tillgång till tusentals 
webbradiokanaler. Nu kan du lyssna på musik i 
alla genrer över hela världen. Anslut 
Streamium till internet och lyssna på dina 
favoritonlineprogram utan att behöva slå på din 
PC/Mac.

FullSound

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad 
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva musik utan 

distorsion. FullSound är baserat på en algoritm 
för efterbehandling av ljud, och kombinerar 
Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade musik med naturtroget ljud 
som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

MyRemote-app

Med Philips MyRemote-app kan din iPhone, 
iPod Touch eller Android-smarttelefon fungera 
som fjärrkontroll för dina nätverksanslutna 
Philips AV-produkter. Appen känner 
automatiskt igen Philips Blu-ray-spelare, 
hemmabiosystem eller Streamium-ljudsystem 
som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk 
och ger dig omedelbar kontroll över enheterna 
oavsett var du befinner dig i hemmet. Och om 
du har mer än en nätverksansluten Philips AV-
produkt kan du växla mellan dem med hjälp av 
appen och kontrollera var och en för sig. Den 
här kostnadsfria appen har skapats exklusivt av 
Philips.
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Ljud
• Equalizer-inställningar: Neutral
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll
• Volymkontroll: upp/ned
• Typ: FullSound
• Musikeffekt: 3 W

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
• uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via 

nätverk, Trådlös Wi Fi-anslutning
• ID3 Tag Support
• Internet-radio
• MP3-bithastighet: 8-320 kbit/s och VBR

Anslutningar
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802.11n), 

Trådlöst LAN (802,11g), Trådlöst LAN (802.11b)
• Trådlös universell Plug & Play: UPnP-klient
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

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

Stillbildsvisning
• Teckenfönster på enheten: Streaming från PC
• Bildkomprimeringsformat: JPEG

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 
Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, 
Portugisiska, Svenska, Ryska

• Eco Power-vänteläge: 0,5 watt
• Hörlursuttag
• Signalstyrkeindikering
• Klocka: På huvudskärmen, Internet-tid
• Larm: Larmsignal, Insomningsfunktion, Musiklarm 

(UPnP)
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning, 

Pekskärmskontroll
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela 

världen
• Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
• Batterier: 2 x AAA
• Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, norska, svenska, finska, 
portugisiska, danska, ryska, polska (på CD)

• CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia och 
användarhandböcker

• Garantisedel: Garantisedel
• AC/DC-adapter: 110-240 V
• Snabbstartguide

Mått
• Produktmått (B x D x H): 253 x 103 x 102 mm
• Vikt: 0,78 kg

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Högtalartyper: Integrerad
•
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* Napster är bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien.

http://www.philips.com

