
 

 

Philips Streamium
Безжична Hi-Fi система за 
Android™

NP3900
Възпроизвеждайте поточно музика от PC/MAC и Интернет - 
безжично

Завладяващ звук
Наслаждавайте се на обгръщащ звук с LivingSound – във всяка стая, с музикалната система за 

много стаи. С Hi-Fi системата Philips NP3900/12 възпроизвеждате поточно музика от PC/Mac и 

интернет радио. Управлявайте това, което слушате, чрез цветния сензорен екран или чрез 

приложението за дистанционно управление.

Безгранично удоволствие при слушане - безжично
• Избирайте и търсете сред хилядите радиостанции в интернет
• Безжично поточно предаване на музика и снимки от PC/MAC
• Поточно възпроизвеждане и забавление с над 10 милиона песни от Napster*

Лесна навигация и управление
• Пълноцветно показване на обложки на албуми
• Пълноцветен сензорен екран за лесна навигация

Готовност за свързване
• Работи с домашна високоскоростна връзка и Wi-Fi маршрутизатор
• Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips



 Безжично поточно предаване на 
музика и снимки

Вашият компютър PC или MAC е пълен с 
музика, която сега можете удобно да 
предавате поточно към своето аудио 
устройство Philips, без бъркотията от 
кабели. Споделете любимите си песни, 
когато сте на парти, или просто им се 
наслаждавайте в удобството на собствения 
си дом. Направете същото със своите 
колекции от снимки и ги разглеждайте на 
спокойствие, докато слушате музика. 
Отключете съкровищата на своя PC/MAC с 
удобството на безжичното поточно 
предаване.

Пълноцветен сензорен екран

Управлението чрез чувствителен на допир 
дисплей ви позволява да управлявате 
устройството си, като просто натискате 
бутони на екрана, а не физически бутони на 
устройството. Само включете 
устройството, и потребителският 
интерфейс ще се появи на LCD дисплея с 
всички възможности за управление на 
устройството. Управлението чрез 
чувствителен на допир дисплей съчетава 
LCD технологията с датчици за натиск и 
мощен цифров микропроцесор. Когато 
натиснете с пръст конкретна област от 
екрана, съответният сигнал се изпраща към 
процесора и командата се изпълнява 
незабавно.

Приложение MyRemote

Приложението MyRemote на Philips ви 
позволява да използвате вашия iPhone, iPod 
Touch или смартфон с Android като 
дистанционно за управление на вашите 
мрежови AV продукти Philips. 
Приложението автоматично разпознава 
свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-
ray плейър, система за домашно кино или 
аудио система Streamium на Philips, за да 
можете мигновено да управлявате 
устройствата навсякъде у дома. А ако имате 
няколко мрежови AV продукта Philips, с 
това приложение можете да превключвате 
между тях и да управлявате всеки продукт 
поотделно. Това безплатно приложение е 
създадено ексклузивно от Philips.

Онлайн фонотека с Napster*

Намирайте винаги музиката, която ви се 
слуша, с Napster - онлайн музикална услуга, 
която ви предлага над 10 милиона песни от 
790 000 изпълнители, 980 000 албума и 
всички жанрове. Микросистемата на Philips 
ви дава безпроблемен достъп до Napster, 
благодарение на LCD дисплея с икони, и до 
всичката музика, която искате - бързо и 
лесно. Само с няколко щраквания 
огромната фонотека на Napster, 
освободена от вашия PC или MAC, се 
предава безжично, за да можете да й се 
наслаждавате на системата Philips. 

Променете начина, по който слушате 
музиката, сега.

Интернет радиостанции

Streamium се предлага с хиляди онлайн 
радиостанции. Сега можете да сте в крак с 
всеки вид музика по целия свят. Свържете 
вашия Streamium към интернет и слушайте 
любимите си онлайн програми, без да се 
налага да включвате вашия PC или MAC.

FullSound

Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната музика, като 
силно я обогатява и подобрява, така че 
изживявате музиката без никакви 
изкривявания. На базата на алгоритъм за 
обработка на аудио, FullSound съчетава 
всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Открийте отново своята 
компресирана музика с реалистичен звук, 
който ще докосне душата ви и ще раздвижи 
краката ви.
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Звук
• Настройки на еквалайзера: Неутрален
• Подобрение на звука: Регулиране на високи и 
ниски честоти

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Музикална мощност: 30 W
• Тип: FullSound, Living Sound

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 4
• Типове високоговорители: Вградена

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без 

DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
• режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно 

MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
• Поддръжка на ID3 тагове
• Интернет радио
• MP3 побитови скорости: 8-320 kpbs и VBR

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802.11n), Безжична локална мрежа (802.11g), 
Безжична локална мрежа (802.11b)

• Безжична универсалност с Plug & Play: UPnP 
клиент

• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-
битов, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка
• Допълнителна поставка за iPhone

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Дисплей в устройството: Поточно 
възпроизвеждане от компютър

• Формат за компресиране на картини: JPEG

Удобство
• Тип на дисплея: Сензорен LCD екран
• Езици на екранното меню: английски, 
холандски, френски, немски, италиански, 
испански, португалски, шведски, руски

• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Жак за слушалки
• Индикатор за силата на WiFi сигнала
• Часовник: На основния дисплей, Интернет 
време

• Аларми: Аларма със зумер, Таймер за заспиване, 
Музикална аларма (UPnP)

• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта, Управление чрез тактилен екран

• Индикации: DIM режим
• AV дистанционно приложение на Philips: за 

iPhone/смартфон с Android

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Листовка с гаранция за 
цял свят, Ръководство за бърз старт

• Дистанционно управление: Еднопосочно 
дистанционно

• Батерии: 2 бр. AAA
• Ръководство за потребителя: английски, 
френски, немски, испански, италиански, 
холандски, норвежки, шведски, фински, 
португалски, датски, руски, полски (на CD)

• CD-ROM: CD-ROM с TwonkyMedia и 
ръководства за потребителя

• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• AC/DC адаптер: 110-240 V

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 345 x 106 x 116 
мм

• Тегло на апарата: 1,5 кг
•
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* Napster се предлага само в Германия и Великобритания.
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