
 

 

Philips Streamium
Draadloze muziekspeler 
voor Android™

NP3500
Stream muziek van PC/MAC en internet - draadloos
Bezeten van muziek
Luister met deze draadloze muziekspeler van Philips naar internetradio en stream muziek 
van uw PC/Mac naar uw HiFi-systeem. Zie wat u beluistert op het kleurentouchscreen of 
bedien het apparaat met een afstandsbediening of smartphone via Philips Remote App.

Onbeperkt luisterplezier - draadloos
• Stem af op duizenden internetradiozenders
• Draadloos muziek en foto's streamen vanaf uw PC/Mac
• Stream ruim 10 miljoen geweldige nummers vanaf Napster*
• Aansluiten op uw stereo of home cinema-systeem

Eenvoudige navigatie en bediening
• Albumillustraties volledig in kleur weergeven

Optimale aansluiting
• Geschikt voor breedbandverbinding en Wi-Fi-router in huis
• Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten

Geluid van topklasse
• FullSound verrijkt uw muziek met een vollere bas en meer helderheid



 Draadloos muziek en foto's streamen

Uw PC/Mac staat vol muziek die u nu 
gemakkelijk vanaf uw Philips-audioapparaat 
kunt streamen, zonder al die kabels. Deel uw 
foto's en muziek met anderen, bijvoorbeeld 
tijdens een feestje, of geniet gewoon thuis van 
uw muziek en foto's. Doe hetzelfde met uw 
fotoverzamelingen, en bekijk deze op uw 
gemak terwijl u naar muziek luistert. Haal alles 
uit uw PC/Mac met het gemak van draadloze 
streaming.

MyRemote-app

Met de Philips MyRemote-app kunt u uw 
iPhone, iPod touch of Android-smartphone als 
afstandsbediening gebruiken om uw Philips AV-
producten van het netwerk te bedienen. Deze 
toepassing herkent uw op het Wi-Fi-netwerk 
aangesloten Philips Blu-ray-speler, home 
cinema of Streamium-audiosysteem 
automatisch, en geeft u directe controle over 
de apparaten bij u thuis, waar ze zich ook in 
huis bevinden. En als u meer dan een Philips 

AV-product met een netwerk hebt, kunt u met 
deze toepassing tussen deze apparaten 
schakelen en ieder apparaat onafhankelijk 
bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt 
door Philips.

Napster online muziekbibliotheek*

Napster heeft alle muziek die u maar wilt. Deze 
online muziekservice biedt meer dan 10 
miljoen nummers van 790.000 artiesten; 
980.000 albums in alle genres. Het Philips 
microsysteem biedt eenvoudig toegang tot 
Napster via de pictogrammen op het LCD-
scherm, zodat u snel en moeiteloos muziek 
kunt luisteren. Met een paar muisklikken 
streamt u de uitgebreide Napster-bibliotheek 
van uw PC of Mac draadloos naar uw Philips-
systeem voor optimaal luisterplezier. Napster: 
de nieuwe manier van muziek luisteren.

Internetradiozenders

Met Streamium profiteert u van duizenden 
internetradiozenders. Nu kunt u luisteren naar 

allerlei soorten muziek van over de hele 
wereld. Maak via uw Streamium verbinding 
met internet en luister naar uw favoriete 
onlineprogramma's zonder dat uw PC/Mac 
hoeft te zijn ingeschakeld.

FullSound

De innovatieve FullSound-technologie van 
Philips herstelt sonische details van 
gecomprimeerde muziek op nauwkeurige 
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en 
verbeterd en u geniet van muziek zonder 
vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en 
combineert de geroemde expertise van Philips 
op het gebied van muziekreproductie met de 
kracht van de hypermoderne Digital Signal 
Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas 
met meer diepte en impact, helderder 
stemgeluid en instrumenten, en meer detail. 
Ontdek uw muziekverzameling opnieuw, in 
levensecht geluid dat u van binnen voelt en 
waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.
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Geluid
• Equalizer-instellingen: Neutraal
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Type: FullSound

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
• PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via 

netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
• Ondersteuning van ID3-tag
• Internetradio
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR

Connectiviteit
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

(802.11n), Draadloos LAN (802.11g), Draadloos 
LAN (802.11b)

• Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client
• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R), 

Analoge audio-uitgang (L/R)
• Andere aansluitingen: Digitale coaxiale uitgang

Stilstaande beelden weergeven
• Display op het apparaat: Streaming vanaf PC
• Compressieformaat van foto: JPEG

Comfort
• Schermtype: LCD-kleurenscherm
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, 

Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Zweeds, Russisch

• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Wi-Fi-signaalsterkte-indicator
• Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, Sleeptimer, 

Muziekalarm (UPnP)
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Indicaties: DIM-modus
• Philips-toepassing voor AV-afstandsbediening: 

voor iPhone/Android-smartphone

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Wereldwijde 

garantiekaart, Snelstartgids
• Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
• Batterijen: 2 x AAA
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, 

Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, 
Portugees, Deens, Russisch, Pools (op CD)

• CD-ROM: CD-ROM met TwonkyMedia en 
gebruikershandleidingen

• Garantiekaart: Garantiekaart
• AC/DC-adapter: 110 - 240 V

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 222 x 80,5 x 114,5 

mm
• Gewicht van het apparaat: 0,67 kg
•
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* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk.

http://www.philips.com

