
 

 

Philips Streamium
Bezdrátový hudební 
přehrávač

NP3500
Přenášejte bezdrátově hudbu z počítače PC/MAC a internetu
Posedlost zvukem
S tímto bezdrátovým přehrávačem Philips můžete přehrávat ve svém Hi-Fi systému internetové rádio 

nebo bezdrátově přenášet hudbu z počítače PC/Mac. Zobrazte si aktuální informace o přehrávání na 

plně barevném displeji nebo ovládejte přehrávání prostřednictvím chytrého telefonu s aplikací Philips 

s dálkovým ovládáním.

Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové
• Nalaďte si některou z tisíců internetových rozhlasových stanic
• Bezdrátový přenos hudby a fotografií z PC/MACu
• V knihovně Napster* je k dispozici k poslechu více než 10 milionů skladeb
• Připojení k vašemu stereosystému nebo domácímu kinu

Snadná navigace a ovládání
• Zobrazení obalu alba v plných barvách

Připraveno. Stačí připojit
• Funguje s domácím širokopásmovým Wi-Fi připojením a routerem
• Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips

Kvalitní reprodukce zvuku
• Funkce FullSound zajišťuje plné basy a čistou reprodukci vaší hudby



 Bezdrátový přenos hudby a fotografií

Váš počítač PC/ MAC je naplněn hudbou, 
kterou lze nyní pohodlně přenášet do 
audiozařízení Philips – bez změti kabelů. 
Sdílejte s ostatními na večírku své oblíbené 
skladby nebo si je jen vychutnejte v pohodlí 
domova. Pokud to samé provedete se svými 
sbírkami fotografií, budete si je moci prohlížet 
během poslechu hudby. Využijte pohodlí 
bezdrátového přenosu a zpřístupněte poklady 
ve vašem PC/ MACu.

Aplikace MyRemote

Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít 
iPhone, iPod Touch nebo chytrý telefon se 
systémem Android pro vzdálené ovládání AV 
výrobků Philips zapojených do sítě. Aplikace 
automaticky rozezná Blu-ray přehrávač Philips, 
domácí kino nebo hudební přehrávač 
Streamium zapojený do domácí sítě Wi-Fi a 
umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení 
z libovolného místa domu. A jestliže máte do 
sítě zapojeno více AV výrobků Philips, budete 

se mezi nimi moci přepínat a ovládat je 
nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena 
výhradně pro výrobky společnosti Philips.

Online hudební knihovna Napster*

Knihovna Napster je online hudební služba, 
která nabízí více než 10 milionů skladeb od 790 
000 umělců. Celkem zde najdete 980 000 alb 
všech žánrů. Přístup k ní je díky 
mikrosystémům Philips vybavených ovládacím 
panelem s ikonami na LCD displeji velmi 
snadný. Najdete v ní snadno a rychle 
požadované skladby. Hudbu z rozsáhlé 
knihovny Napster můžete v počítači (PC/
MAC) přehrávat několika málo kliknutími myší. 
Hudba je pak bezdrátově přenášena do vašeho 
systému Philips. Tento systém změní způsob, 
jakým budete poslouchat hudbu.

Internetové rozhlasové stanice

Zařízení Streamium přináší tisíce 
internetových rozhlasových stanic. Nyní 
můžete mít přehled o veškeré hudbě po celém 

světě. Připojte přehrávač Streamium 
k Internetu a poslouchejte své oblíbené 
programy online, aniž byste museli zapínat 
počítač (PC/MAC).

FullSound

Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby a výrazně ji obohacuje 
a vylepšuje, takže si hudbu vychutnáte bez 
sebemenšího zkreslení. Protože je založena na 
algoritmu následného zpracování audia, 
kombinuje technologii FullSound proslulou 
zkušenostmi společnosti Philips v oblasti 
reprodukce hudby s výkonností procesoru pro 
digitální signální systém (DSP) nejnovější 
generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší 
hloubkou a působivostí, zesílení hlasu, čistota 
zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu 
přirozený zvuk komprimované hudby, který 
osloví vaši duši a roztančí vaše nohy.
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Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Neutrální
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Typ: FullSound

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez 

technologie DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Vzorkovací frekvence: 8 kHz - 48 kHz (MP3)
• Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud 

MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
• Podpora ID3 tagů: Ano
• Internetové rádio: Ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8–320 kb/s a 

VBR

Možnosti připojení
• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť LAN 

(802.11n), Bezdrátový adaptér LAN (802,11g), 
Bezdrátová síť LAN(802,11b)

• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Klient UPnP
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/

pravý), Analogový výstup audio (levý/pravý)
• Další připojení: Digitální výstup pro koaxiální kabel

Zobrazení fotografií
• Displej na zařízení: Přenos z počítače
• Formát komprese obrázků: JPEG

Pohodlí
• Typ displeje: Barevný LCD
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, 

Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská, 
Španělská, Portugalská, Švédština, Ruská

• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Indikátor síly signálu WiFi: Ano
• Hodiny: Na hlavním displeji, internetový čas
• Budíky: Signál budíku, Časovač, Buzení hudbou 

(UPnP)
• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Indikátory: Režim DIM
• Aplikace Philips pro dálkové ovládání AV: pro 

iPhone/chytrý telefon se systémem Android

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list, 

Stručný návod k rychlému použití
• Dálkový ovladač: Jednocestný dálkový ovladač
• Baterie: 2 x baterie AAA
• Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, 

němčina, španělština, italština, holandština, 
norština, švédština, finština, portugalština, dánština, 
ruština, polština (na disku CD)

• CD-ROM: CD-ROM se softwarem TwonkyMedia 
a uživatelskými příručkami

• Záruční list: Záruční list
• Síťový adaptér: 110–240 V

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

222 x 80,5 x 114,5 mm
• Hmotnost přístroje: 0,67 kg
•
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* Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.

http://www.philips.com

