
 

 

Philips Streamium
Android™ için kablosuz 
müzik çalar

NP3500
PC/MAC ve İnternet'ten müzik dinleyin - hem de kablosuz olarak
Sesin tutkusu
İnternet radyolarını çalın ve PC/Mac bilgisayarınızdan Hi-Fi sisteminize müzik akışı sağlayın. 
Dinlediklerinizi tam renkli ekranda görüntüleyin, uzaktan kumanda ile veya Philips uzaktan 
kumanda uygulaması aracılığıyla kontrol edin.

Kablosuz olarak sınırsız dinleme keyfi
• Bağlanın ve binlerce İnternet radyo istasyonunu keșfedin
• PC/MAC bilgisayarınızdan kablosuz olarak müzik ve fotoğraf aktarın
• Napster'daki 10 milyondan fazla muhteșem șarkıyı aktarın ve keyfini çıkarın*
• Evinizdeki stereo veya ev sinemasına bağlanın

Kolay gezinme ve kontrol
• Albüm kapağını tam renkli görüntüleyin

Bağlanmaya hazır
• Ev geniș bant bağlantısı ve Wi-Fi yönlendirici ile birlikte çalıșır
• Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin

Kaliteli ses performansı
• FullSound ile CD'den müzik dinleme keyfini ikiye katlayın



 Kablosuz müzik ve fotoğraf aktarımı

PC/ MAC bilgisayarınız, artık Philips ses 
cihazınıza rahatlıkla aktarabileceğiniz 
müziklerle dolu, üstelik kablo kalabalığı 
olmadan. En sevdiğiniz șarkıları bir partide 
bașkalarıyla paylașın veya müziğin tadını evinizin 
rahatlığında çıkarın. Fotoğraf koleksiyonlarınız 
için de aynısını yapabilir, müzik dinlerken 
fotoğraflarınızı rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. 
PC/ MAC hazinelerinizi kablosuz aktarımın 
rahatlığıyla ortaya çıkarın.

MyRemote uygulaması

Philips MyRemote uygulaması, Philips ağına 
bağlı AV ürünlerinizi kontrol etmek için 
iPhone, iPod Touch veya Android Akıllı 
Telefonunuzu uzaktan kumanda olarak 
kullanabilmenize olanak veriyor. Uygulama, ev 
Wi-Fi ağınıza bağlı olan Philips Blu-ray 
oynatıcınızı, Ev sinemasını ya da Streamium ses 
sistemini otomatik olarak tanır ve evinizin her 
yerinden cihazlarınızı anında kontrol 

edebilmenizi sağlar. Eğer Philips ağına bağlı olan 
birden fazla AV ürününüz varsa, uygulama 
bunlar arasında geçiș yapabilmenizi ve her birini 
ayrı ayrı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu 
ücretsiz uygulama, Philips tarafından özel 
olarak tasarlanmıștır.

Napster çevrimiçi müzik kitaplığı*

790.000'i așkın sanatçı, 980.000'den fazla albüm 
ve her türden 10 milyonun üzerinde șarkı 
sunan çevrimiçi müzik hizmeti Napster ile 
istediğiniz bütün müziklere sahip olun. 
Napster'a erișim, simge tabanlı LCD gösterge 
paneli sayesinde Philips mikro sistem ile 
zahmetsiz bir hale getirildi ve size istediğiniz 
tüm müzikleri hızlı ve kolay bir șekilde sunuyor. 
Sadece birkaç tıklamayla Napster'ın geniș 
kitaplığı, Philips sisteminde keyfini çıkarmanız 
için PC veya MAC bilgisayarınızdan kablosuz 
olarak aktarılıyor. Șimdi müzik dinleme șeklinizi 
değiștirin.

İnternet radyo istasyonları

Streamium binlerce İnternet radyo 
istasyonuyla birlikte gelir. Artık dünyanın her 
yerinden her tür müziği dinleyebilirsiniz. 
Streamium'u İnternet'e bağlayın ve en 
sevdiğiniz çevrimiçi programları PC/MAC 
bilgisayarınızı açmadan dinleyin.

FullSound

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș müziğinizi, ruhunuza 
dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek 
gerçek ses ile yeniden keșfedin.
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Ses
• Ekolayzır ayarları: Nötr
• Ses Geliștirme: Tiz ve Bas Kontrolü
• Ses Seviyesi Kontrolü: yukarı/așağı
• Tip: FullSound

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA, DRM AAC (m4A) 

olmayan, eAAC+, FLAC
• Örnek frekanslar: 8-48 kHz (MP3)
• PC Bağlantısı çalma/oynatma modu: Ağ üzerinden 

MP3 yayını, Wi-Fi kablosuz bağlantı
• ID3 etiket desteği
• Internet Radyosu
• MP3 bit hızları: 8-320 kpbs ve VBR

Bağlantı
• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802.11n), 

Kablosuz LAN (802.11g), Kablosuz LAN (802.11b)
• Kablosuz Evrensel Tak ve Çalıștır: UPnP istemci
• LAN kablolu: Ethernet (RJ 45) 1x
• Șifreleme / güvenlik: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Ses Bağlantıları: Analog Ses Giriși (Sol/Sağ), Analog 

Ses Çıkıșı (Sol/Sağ)
• Diğer bağlantılar: Dijital koaksiyel çıkıș

Resim Oynatma
• Cihaz üzeri ekran: Bilgisayardan akıș
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG

Kullanılabilirlik
• Ekran Tipi: Renkli LCD
• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Felemenkçe, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, 
Portekizce, İsveççe, Rusça

• Eko Güç Bekleme: 1 watt
• WiFi sinyal gücü göstergesi
• Saat: Ana ekranda, İnternet süresi
• Alarmlar: Sesli Alarm, Kapanma zamanlayıcısı, 

Müzikli Alarm (UPnP)
• Ekran Geliștirmeleri: Parlaklık Kontrolü
• Göstergeler: DIM modu
• Philips AV Uzaktan Kumanda Uygulaması: iPhone/

Android akıllı telefon için

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Dünya Çapında Garanti 

belgesi, Hızlı bașlangıç kılavuzu
• Uzaktan kumanda: 1 yönlü kumanda
• Piller: 2x AAA
• Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Norveççe, 
İsveççe, Fince, Portekizce, Danca, Rusça, Lehçe 
(CD'de)

• CD-ROM: TwonkyMedia ve kullanıcı kılavuzları 
içeren CD-ROM

• Garanti Kartı: Garanti Kartı
• AC/DC Adaptörü: 110-240V

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 222 x 80,5 x 114,5 mm
• Set ağırlığı: 0,67 kg
•

NP3500/12

Teknik Özellikler
Android™ için kablosuz müzik çalar

* Napster, yalnızca Almanya ve İngiltere'de kullanılmaktadır.
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