
 

 

Philips Streamium
Vezeték nélküli 
zenelejátszó Android™-
hoz

NP3500
Zenehallgatás PC-ről/MAC-ről/Internetről - vezeték nélkül
A hangzás bűvöletében
Hallgasson internetes rádióállomásokat és „streameljen” zenét PC/Mac számítógépéről Hi-Fi 
rendszerére. A színes kijelzőn láthatja is, hogy éppen melyik dalt játssza le, és a távvezérlővel, 
vagy a Philips távvezérlő alkalmazás segítségével okostelefonnal is vezérelheti a lejátszást.

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül
• Hangoljon rá és fedezze fel internetes rádióállomások ezreit
• Zene és fotó streaming vezeték nélkül PC/MAC rendszerről
• Több mint 10 millió nagyszerű felvétel a Napstertől*
• Csatlakoztatható sztereoberendezéshez vagy házimozi-rendszerhez

Egyszerű navigáció és kezelés
• Az album-borítókép megtekintése színesben

Csatlakozásra kész
• Működik az otthoni szélessávú kapcsolat és a Wi-Fi router használatával
• Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé

Minőségi hangteljesítmény
• A FullSound erőteljesebb mélyhangokkal és tisztább hangzással teszi gazdagabbá a zenét



 Zene és fotó streaming vezeték nélkül

Az Ön PC/MAC számítógépén található 
zeneszámokat mostantól kényelmesen átviheti 
Philips audiokészülékére, vezetékrengeteg 
nélkül. Ossza meg kedvenc dalait másokkal egy 
partin, vagy hallgassa otthona kényelmében. 
Ugyanez vonatkozik fényképgyűjteményére is - 
bármikor megtekintheti zenehallgatás közben. 
Ismerje meg a vezeték nélküli streaming 
kényelmének minden előnyét.

MyRemote alkalmazás

A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod 
Touch vagy Android okostelefon készülékével 
vezérelheti hálózatba kapcsolt Philips AV 
készülékeit. Az alkalmazás automatikusan 
felismeri otthoni Wi-Fi hálózatához 
csatlakoztatott Philips Blu-ray lejátszóját, 
házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, 
és lehetővé teszi a készülékek azonnali 
vezérlését otthonából bárhonnan. Ha pedig 
egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV 

termékkel rendelkezik, az alkalmazással 
egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön 
vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a 
Philips fejlesztette ki.

Napster online zenei könyvtár*

Az összes zene, amire bármikor vágyott – a 
Napstertől, egy olyan online zenei 
szolgáltatástól, amely 10 millió zeneszámot 
kínál 790 000 művésztől, 980 000 albumról - 
minden műfajban. A Napster elérése 
gyerekjáték a Philips mikro rendszerrel és az 
ikonos LCD kijelzőpanellel, ahol minden zene 
gyorsan és könnyen elérhető. Mindössze 
néhány kattintás, és a Napster hatalmas 
könyvtára PC vagy MAC gépétől függetlenül, 
vezeték nélkül érkezik a Philips rendszerre. 
Ideje megváltoztatnia zenehallgatási szokásait!

Internetes rádióállomások

A Streamium zeneközponttal több ezer 
internetes rádióállomás közül választhat, így 

lépést tarthat a világ minden tájáról származó 
zenével. Csatlakoztassa Streamium készülékét 
az Internethez, és hallgassa kedvenc online 
programjait PC vagy MAC gépe bekapcsolása 
nélkül.

FullSound

A Philips innovatív FullSound technológiája 
megbízhatóan visszaállítja a tömörített zene 
eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és 
javítva a hangzást, vagyis Ön valóban magával 
ragadó zenét hallgathat –– torzítás nélkül. Az 
utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, az 
énekhang és a hangszerek még tisztább 
hangzása, és a gazdag részletek. Fedezze fel újra 
a tömörített zenét élethű hangzásban, amely 
megérinti lelkét és megmozgatja lábát.
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Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Semleges
• Hangzásjavítás: Magas/mély hangok szabályozása
• Hangerőszabályzó: fel/le
• Típus: FullSound

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Mintavételi frekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 

streaming hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték 
nélküli kapcsolat

• ID3-tag támogatás
• Internetes rádió
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR

Csatlakoztathatóság
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11n), Vezeték nélküli LAN (802.11g), 
Vezeték nélküli LAN (802.11b)

• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: UPnP kliens
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb), Analóg hangkimenet (bal/jobb)
• Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális kimenet

Állókép lejátszása
• Beépített kijelző: Streaming PC-ről
• Képtömörítési formátum: JPEG

Kényelem
• Kijelző típusa: Színes LCD
• Képernyőn megjelenő nyelvek: Magyar, holland, 

francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd, orosz
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Wi-Fi-jel térerősség-jelző
• Óra: Fő kijelzőn, internetes idő
• Ébresztők: Berregő riasztás, Elalváskapcsoló, 

Ébresztési zene (UPnP)
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Javaslatok: DIM üzemmód
• Philips AV távoli alkalmazás: iPhone/Android 

okostelefonhoz

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Nemzetközi garancialevél, 

Gyors üzembe helyezési útmutató
• Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
• Elemek: 2 x AAA
• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, 

spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, 
dán, orosz, lengyel (CD-n)

• CD-ROM: CD-ROM TwonkyMedia szoftverrel és 
felhasználói kézikönyvvel

• Garanciajegy: Garanciajegy
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: 110-240 V

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 222 x 80,5 x 114,5 

mm
• Készülék tömege: 0,67 kg
•
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* A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető 
el.
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