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NP3700
สตรีมเพลงจาก PC/MAC และอินเตอรเน็ตโดยไมใชสาย

ดื่มด่ํากับเสียงเพลง
FullSound™ ชวยคืนชีวิตชีวาใหกับเสียงเพลงท่ีถูกบีบอัด, ทําใหเพลง MP3 กลับมาสดใสอีกครั้ง 
คุณจะไดรับฟงเสียงเพลงคุณภาพดีท่ีสดจากคอลเลคชันเพลงของคุณ - ผานการสตรีมเพลงไรสายของ 
Philips NP3700/12 และยังมีหนาจอสัมผัสสีสมบูรณแบบท่ีควบคุมงายอีกดวย

สนุกกับการฟงเพลงไรสายอยางไรขีดจํากัด
• ปรับชองและคนหาสถานีวิทยุอินเตอรเน็ตนับพันสถานี
• สตรีมเพลงและภาพจาก PC/MAC แบบไรสาย
• ฟงเพลงแบบ Stream และเพลิดเพลินไปกับเพลงเพราะๆ กว า 10 ลานเพลงจาก Napster*
การนาวิเกตและควบคุมที่งายดาย
• ดู Album art สีเต็มรูปแบบ
• หนาจอสีแบบสัมผัสขนาดใหญ งายตอการนาวิเกต
รองรับการเชื่อมตอ
• ใชงานไดกับการเช่ือมตอบรอดแบนดภายในบานและเราเตอร Wi-Fi
• แทนวางเสริมสําหรับ iPod/iPhone เพื่อใหสะดวกตอการเล นเพลง
• เปลี่ยนสมารทโฟนของคุณใหเปนรีโมทสําหรับผลิตภัณฑ AV ของ Philips
ใหพลังเสียงที่มีคุณภาพ
• FullSound เติมความสดชื่นใหกับเพลงดวยเสียงเบสเต็มพลังและความชัดใส
• กําลังขับทั้งหมด 10W RMS



 สตรีมเพลงและภาพแบบไรสาย

PC/ MAC ของคุณเต็มไปดวยเพลง ซึ่งปจจุบันนี้ 
คุณสามารถสตรีมไดอยางสะดวกบนอุปกรณเสี
ยง Philips ของคุณโดยไมมีปญหาสายรกรุงรัง 
แบงปนเพลงโปรดของคุณกับผูอื่นไดในงานปา
รตี้ หรือเพลิดเพลินสบายๆ ที่บานของคุณ 
สําหรับภาพถายก็เชนเดียวกัน 
ใหคุณดูภาพถายไดในชวงเวลาพักผอนขณะฟง
เพลง ปลดล็อคการจัดเก็บใน PC/ MAC 
ของคุณดวยการสตรีมมิ่งไรสายที่สะดวกสบาย

หนาจอสีแบบสัมผัสขนาดใหญ

การควบคุมหนาจอสัมผัสใหคุณสามารถควบคุม
อุปกรณไดเพียงกดปุมบนหนาจอแทนการกดปุม
บนอุปกรณ เพียงเปดอุปกรณ 
และอินเตอรเฟซผูใชหนาจอแบบสัมผัสจะปรา
กฏบนจอ LCD 
พรอมตัวเลือกการควบคุมอุปกรณ 
การควบคุมหนาจอสัมผัสผสานรวมจอ LCD 
กับเซนเซอรความดันและตัวประมวลผลไมโคร
ดิจิตอลเปยมประสิทธิภาพ 
เมื่อคุณใชนิ้วมือกดบนบริเวณหนาจอ 
สัญญาณจะถูกสงไปยังตัวประมวลผลและดําเนิ
นการคําสั่งทันที

แอปพลิเคชัน MyRemote

แอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips 
ชวยใหคุณสามารถใช iPhone, iPod Touch 
หรือสมารทโฟนระบบ Android 
เปนรีโมทเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ AV 
ที่มีระบบเครือขายจาก Philips 
แอปพลิเคชันจะจดจําเครื่องเลน Philips Blu-ray, 
โฮมเธียเตอร หรือระบบเสียง Streamium 
ที่เช่ือมตอกับเครือขาย Wi-Fi 
ภายในบานของคุณ 
และทําใหคุณควบคุมอุปกรณตางๆ 
จากทุกที่ภายในบานไดทันที หากมีผลิตภัณฑ 
AV ที่มีระบบเครือขายของ Philips 
มากกวาหนึ่งเครื่อง 
แอปพลิเคชันจะสามารถสลับไปมาระหวางเครื
อขายเหลานั้นและควบคุมแตละเครือขายอยางเ
ปนอิสระ 
แอปพลิเคชันที่ไมมีคาใชจายนี้ไดรับการสร างส
รรคขึ้นโดย Philips

ไลบรารีเพลงออนไลนของ Napster*

ฟงทุกเพลงที่คุณตองการดวย Napster - 
บริการเพลงออนไลนที่นําเสนอกวา 10 
ลานเพลงจาก 790,000 ศิลปน, 980,000 
อัลบั้มและทุกแนวเพลง เขาใช Napster 
ไดงายดายดวย Philips Micro System 
บนจอแสดงผล LCD ที่มีไอคอนกํากับ 
ที่จะมอบทุกบทเพลงที่คุณตองการไดอยางรวดเ
ร็วและงายดายเพียงไมกี่คลิก ไลบรารีของ 
Napster เปนอิสระจากเคร่ืองคอมพิวเตอร PC 
หรือ MAC ดวยการสตรีมแบบไรสาย 

เพื่อใหคุณไดเพลิดเพลินกับระบบของ Philips 
เปลี่ยนรูปแบบในการฟงเพลงของคุณได วันนี้

สถานีวิทยุอินเตอรเน็ต

Streamium 
มีสถานีวิทยุอินเตอรเน็ตนับพันสถานี 
คุณสามารถฟงเพลงจากสถานีตางๆ 
ทั่วโลกโดยเชื่อมตอ Streamium กับอินเตอรเน็ต 
และรับฟงรายการโปรดแบบออนไลนไดโดยไม
ตองเปด PC/MAC เลย

แทนวางเสริมสําหรับ iPod/iPhone

ตัวเลือกของคุณจะกวางขึ้น 
ไมใชเพียงแคเลนเพลงจาก CD, MP3 Link, 
AUX-in และสตรีมมิ่งไรสายกับ PC/MAC 
เทานั้น แตยังสามารถเลนเพลงจาก iPod และ 
iPhone ไดอีกดวย เพียงแคเชื่อมตอ iPod หรือ 
iPhone, เปลี่ยนเปนโหมดเช่ือมตอ 
และเลือกเพลงที่ตองการฟงดวยรีโมทคอนโทรล 
แทนเชื่อมตอเปนอุปกรณเสริมเพื่อปลดปลอยค
อลเลคชันสวนตัวของคุณ 
สูระบบพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

Album art
สรางชีวิตชีวาสูประสบการณการฟงเพลงของคุ
ณ ดวยปกอัลบ้ัมเพลงภาพสีเต็มรูปแบบ Album 
art 
ที่แนบมากับไฟลเพลงจะแสดงโดยอัตโนมัติในร
ะหวางการเลือกเพลงและการเลนเพลง 
เพลงของคุณจะมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีดวย Album 
art
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เสียง
• การตั้งคาอีควอไลเซอร: กลาง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังแหงเสียงดนตรี: 2x5W
• ประเภท: FullSound, Incredible Sound
ลําโพง
• ลําโพงภายในตัว: 2
• ประเภทลําโพง: เสาอากาศภายในเครื่อง
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, AAC ที่ไมมี DRM 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• ความถี่ตัวอยาง: 8-48 kHz (MP3)
• โหมดการเลน PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 

ผานระบบเครือขาย, การเช่ือมตอไรสาย Wi-Fi
• รองรับปาย ID3: ผานการรับรอง
• วิทยุอินเตอรเน็ต: ผานการรับรอง
• อัตราบิต MP3: 8-320kpbs และ VBR
การเชื่อมตอ
• หูฟง: 3.5 มม.
• การเช่ือมตอแบบไรสาย: LAN ไรสาย (802.11n), 

LAN ไรสาย (802.11g), LAN ไรสาย (802.11b)
• พลักแอนดเพลยแบบไรสายที่ใชไดทั่วไป: 

ไคลเอนท UPnP
• เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• การเขารหัส / การรักษาความปลอดภัย: WEP 128 

บิต, WEP 64 บิต, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, 
WPA2

• การเช่ือมตอเสียง: ชองตอสัญญาณเขา 3.5 มม. 
เช่ือมตอ MP3

• หัวเสียบ Pin: เช่ือมตอ iPhone/iPod DCK3060
• การเช่ือมตออื่นๆ: อีเธอรเน็ต
เลนภาพนิ่ง
• หนาจอบนตัวเครื่อง: สตรีมจาก PC
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG

สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: หนาจอ LCD แบบสัมผัส
• แสงพื้นหลัง: ผานการรับรอง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: ไทย, เนเธอรแลนด, 

ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, สวีเดน, 
รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), จีน (ไตหวัน)

• โหมดสแตนดบายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต
• แจ็คหูฟง: ผานการรับรอง
• สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ: 

ผานการรับรอง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, 

เวลาการใชอินเตอรเน็ต
• การปลุก: เสียงปลุก Buzzer, ตั้งเวลาปดเครื่อง, 

นาฬิกาปลุกเสียงเพลง (UPnP)
• การเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอ: 

การควบคุมความสวาง, การควบคุมหนาจอสัมผัส
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: ใบรับประกันทั่วโลก
• รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
• แบตเตอรี่: 2 x AAA
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 

สเปน อิตาลี ดัตช นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 
โปรตุเกส เดนมารก รัสเซีย โปแลนด

• คูมือผูใช: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี 
ดัตช นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด โปรตุเกส เดนมาร ก 
รัสเซีย โปแลนด (ใน CD)

• CD-ROM: CD-ROM พรอม TwonkyMedia 
และคูมือผูใช

• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน
• ตัวแปลงไฟ AC เปน DC: 110-240V
ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ (WxDxH): 291 x 148 x 152 

มม.
• น้ําหนักของเครื่อง: 1.48 กก.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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* สามารถใชงาน Napster 
ไดเพียงในเยอรมนีและสหราชอาณาจักรเทาน้ัน

http://www.philips.com

