
 

 

Philips Streamium
Leitor de música em rede

NP3700
Transmita música do PC/MAC e da Internet – sem fios
Obcecado pelo som
O FullSound™ regenera a música comprimida, dando uma nova vida ao MP3. Poderá aproveitar 
ao máximo a sua colecção de música completa - através da transmissão em fluxo sem fios do 
Philips NP3700/12. Para além disso, um ecrã táctil a cores permite-lhe um controlo sem esforço.

Prazer de audição ilimitado - sem fios
• Sintonize e explore milhares de estações de rádio da Internet
• Transmitir música e fotografias sem fios a partir do seu PC/MAC
• Transmita e desfrute de mais de 10 milhões de músicas fantásticas do Napster*

Fácil navegação e controlo
• Veja a imagem do álbum a cores
• Ecrã táctil a cores para fácil navegação

Pronto a ligar
• Funciona com ligação de banda larga doméstica e router Wi-Fi
• Base para iPod/iPhone opcional para uma reprodução de música cómoda
• Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips

Som de qualidade
• O FullSound enriquece a sua música com graves intensos e nitidez
• Potência de saída total de 10 W RMS



 Transmitir música e fotografias sem fios

O seu PC/ MAC tem imensa música que pode 
transmitir comodamente para o seu 
dispositivo áudio Philips – sem confusão de 
cabos. Partilhe as suas músicas favoritas com 
outras pessoas numa festa ou desfrute-as no 
conforto de sua casa. Faça o mesmo com as 
suas colecções de fotografias e veja-as à 
vontade enquanto ouve música. Abra os 
tesouros do seu PC/ MAC com a comodidade 
da transmissão sem fios.

Ecrã táctil a cores

O controlo através do ecrã táctil permite 
comandar o dispositivo bastando premir os 
botões no ecrã em vez dos botões físicos do 
dispositivo. Basta ligar o dispositivo e a 
interface de utilizador é apresentada no visor 
LCD com todas as opções de controlo. O 
controlo do ecrã táctil combina a tecnologia 
do visor LCD com sensores de pressão e um 
potente microprocessador digital. Quando 
prime com o dedo uma área específica do ecrã, 
o respectivo sinal é enviado para o 
processador e o comando é imediatamente 
executado.

Aplicação MyRemote

A aplicação MyRemote da Philips permite-lhe 
utilizar o seu iPhone, iPod touch ou 
smartphone Android como um telecomando 
para controlar os seus produtos AV da Philips 
ligados em rede. A aplicação reconhece 
automaticamente o seu leitor Blu-ray, sistema 
de cinema em casa ou sistema áudio 
Streamium da Philips ligado à sua rede Wi-Fi 
doméstica e permite-lhe um controlo 
instantâneo dos dispositivos em qualquer 
ponto de sua casa. E se tiver vários produtos 
AV da Philips ligados em rede, a aplicação 
permite-lhe alternar entre estes e controlar 
cada um deles de forma independente. Esta 
aplicação gratuita foi criada exclusivamente 
pela Philips.

Biblioteca de música online do Napster*

Obtenha toda a música que sempre desejou 
com o Napster - um serviço de música online 
que lhe oferece mais de 10 milhões de faixas de 
790 000 artistas, 980 000 álbuns e todos os 
géneros. O acesso ao Napster é efectuado sem 
esforço com o sistema micro da Philips, graças 
ao visor LCD baseado em ícones, e fornece-lhe 
toda a música que deseja - de forma rápida e 
simples. Com apenas alguns cliques, a vasta 
biblioteca do Napster é libertada do seu PC ou 
MAC e transmitida sem fios para poder 
desfrutar no sistema Philips. Mude a forma 
como ouve música.

Estações de rádio da Internet

O Streamium inclui milhares de estações de 
rádio da Internet. Mantenha-se a par de todas 
as novidades musicais a nível mundial. Ligue o 
seu Streamium à Internet e oiça os seus 
programas online preferidos sem ter de ligar o 
PC/MAC.

Base para iPod/iPhone opcional

O seu leque de opções cresceu. Para além de 
poder reproduzir música em CD, através de 
MP3 Link e AUX-in e por transmissão sem fios 
a partir do PC/MAC, agora também pode 
reproduzir a partir do seu iPod e iPhone. Basta 
colocar o iPod ou iPhone na base, mudar para 
o modo de base e seleccionar as músicas que 
quer ouvir utilizando o telecomando. A base 
de suporte, disponível como acessório 
opcional, liberta a sua colecção pessoal para 
um sistema de som excelente.

Imagem do álbum
Dê vida à sua experiência de audição com 
imagens a cores de capas de álbuns. Os 
ficheiros de música têm incorporadas imagens 
de álbuns que são apresentadas 
automaticamente durante a selecção e 
reprodução de músicas. A sua música ganha 
vida com estas imagens.
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Som
• Definições do equalizador: Neutro
• Melhoramento do som: Controlos de Graves e 

Agudos
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência Musical: 2x5 W
• Tipo: FullSound, Incredible Sound

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Tipos de altifalante: Integrada

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
• modo de reprodução por Ligação ao PC: 

Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
• Suporte de identificação ID3
• Rádio da Internet
• Taxas de bits MP3: 8-320 kpbs e VBR

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligações sem fios: LAN sem fios (802.11n), Rede 

local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
• Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm 

- MP3 link
• Pino do conector: Base para iPod/iPhone 

DCK3060
• Outras ligações: Ethernet

Reprodução de fotografias
• Apresentação do dispositivo: Transmissão do PC
• Formato de compressão de imagens: JPEG

Funcionalidades
• Tipo de Ecrã: Ecrã táctil LCD
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Idiomas apresentados no ecrã: Português, 

Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, 
Português, Sueco, Russo, Chinês Simplificado, 
Chinês Tradicional

• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Tomada dos auscultadores
• Indicação da força do sinal
• Relógio: No ecrã principal, Hora Internet
• Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, 

Temporizador, Alarme com música (UPnP)
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade, Controlo por ecrã táctil
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial
• Telecomando: Telecomando de 1 sentido
• Pilhas: 2 x AAA
• Manual de início rápido: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, 
finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco

• Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, 
espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, 
finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco 
(em CD)

• CD-ROM: CD-ROM com TwonkyMedia e manuais 
do utilizador

• Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
• Transformador CA/CC: 110-240 V

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 291 x 148 x 

152 mm
• Peso da unidade: 1,48 kg
•
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Especificações
Leitor de música em rede

* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.
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