
 

 

Philips Streamium
Ασύρματο σύστημα Hi-Fi 
για Android™

NP3900
Μεταφέρετε μουσική από PC/MAC και Internet - ασύρματα
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε τον καθηλωτικό ήχο του LivingSound και γεμίστε κάθε χώρο με το Multiroom Music. 

Μεταδώστε μουσική από υπολογιστή PC/Mac ή διαδικτυακό ραδιόφωνο στο σύστημα Hi-Fi 

NP3900/12 της Philips και ελέγξτε την αναπαραγωγή στην έγχρωμη οθόνη αφής ή μέσω της 

εφαρμογής τηλεχειριστηρίου.

Απεριόριστη ακρόαση - ασύρματα
• Συντονιστείτε και εξερευνήστε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
• Μεταφέρετε ασύρματα μουσική και φωτογραφίες από το PC/MAC
• Μεταφέρετε και απολαύστε πάνω από 10 εκατομμύρια σπουδαία τραγούδια από το 

Napster*

Εύκολη πλοήγηση και έλεγχος
• Έγχρωμη προβολή album art
• Έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη πλοήγηση

Έτοιμο για σύνδεση
• Λειτουργεί με οικιακή ευρυζωνική σύνδεση και ρούτερ Wi-Fi
• Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips

Aπόδοση ποιοτικού ήχου
• Το FullSound εμπλουτίζει τη μουσική σας με πιο γεμάτα μπάσα και ενισχυμένη καθαρότητα 
ήχου



 Ασύρματη μεταφορά μουσικής και 
φωτογραφιών

Το PC/ MAC σας είναι γεμάτο με μουσική 
που τώρα μπορείτε να μεταδώσετε με 
ευκολία στη συσκευή ήχου της Philips – 
χωρίς ενοχλητικά καλώδια. Μοιραστείτε τα 
αγαπημένα σας τραγούδια με άλλους σε 
πάρτι ή απλά απολαύστε τα από την άνεση 
του σπιτιού σας. Κάντε το ίδιο για τις 
συλλογές φωτογραφιών σας και προβάλετέ 
τις στον ελεύθερό σας χρόνο ενώ ακούτε 
μουσική.

Έγχρωμη οθόνη αφής

Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης αφής σάς 
δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τη 
συσκευή σας απλώς με το πάτημα των 
κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη, και 
όχι τα συμβατικά πλήκτρα της συσκευής. 
Μόλις ενεργοποιήστε τη συσκευή, στην 
οθόνη LCD εμφανίζεται το περιβάλλον 
εργασίας της οθόνης αφής με όλες τις 
επιλογές ελέγχου για τη συσκευή. Τα 
στοιχεία ελέγχου της οθόνης αφής 
συνδυάζουν την τεχνολογία της οθόνης LCD 
με αισθητήρες πίεσης και έναν πανίσχυρο 

ψηφιακό μικροεπεξεργαστή. Όταν ασκείτε 
πίεση με το δάχτυλό σας σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης, 
αποστέλλεται στον επεξεργαστή το 
αντίστοιχο σήμα και η εντολή εκτελείται 
αμέσως.

Εφαρμογή MyRemote

Η εφαρμογή τηλεχειριστηρίου MyRemote 
της Philips σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε 
το iPhone, το iPod Touch ή το Smartphone με 
λειτουργικό σύστημα Android ως 
τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της 
Philips που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο 
δίκτυο. Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα 
τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, το 
σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή το 
ηχοσύστημα Streamium της Philips που είναι 
συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi 
και σας παρέχει άμεσο έλεγχο όλων των 
συσκευών, από οποιοδήποτε του σπιτιού. 
Επιπλέον, αν έχετε περισσότερα από ένα 
προϊόντα AV της Philips συνδεδεμένα στο 
δίκτυο, η εφαρμογή επιτρέπει την εναλλαγή 
από το ένα στο άλλο και τον έλεγχο του 
καθενός ξεχωριστά. Η δωρεάν αυτή 
εφαρμογή αποτελεί αποκλειστική 
δημιουργία της Philips.

Διαδικτυακή μουσική βιβλιοθήκη 
Napster

Αποκτήστε όλη τη μουσική που 
ονειρευόσασταν από το Napster - μια 
διαδικτυακή μουσική υπηρεσία που σάς 
προσφέρει περισσότερα από 10 
εκατομμύρια κομμάτια από 790.000 
καλλιτέχνες, 980.000 άλμπουμ και όλα τα 
είδη. Η πρόσβαση στο Napster γίνεται 
πανεύκολα μέσω του συστήματος micro της 
Philips, χάρη στην οθόνη εικονιδίων LCD και 
σάς προσφέρει όλη τη μουσική που θέλετε - 
εύκολα και γρήγορα. Με λίγα μόνο κλικ, η 
τεράστια βιβλιοθήκη του Napster υπερπηδά 
τα σύνορα του PC/MAC σας και μεταφέρεται 
ασύρματα στο ηχοσύστημα της Philips, για 
την υπέρτατη απόλαυση. Ο τρόπος που 
ακούτε μουσική μόλις άλλαξε για πάντα!

Διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

Το Streamium σάς προσφέρει χιλιάδες 
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. 
Τώρα μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα 
είδη της μουσικής παγκοσμίως. Συνδέστε το 
Streamium στο Internet και ακούστε τα 
αγαπημένα σας online προγράμματα, χωρίς 
να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας (PC/
MAC).
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Χαρακτηριστικά
Ασύρματο σύστημα Hi-Fi για Android™
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Ήχος
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Neutral
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων
• Έλεγχος έντασης: επάνω/κάτω
• Ισχύς: 30W
• Τύπος: FullSound, Living Sound

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 4
• Τύποι ηχείων: Ενσωματωμένος

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA, χωρίς DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)
• Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 
μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi

• Υποστήριξη ID3-tag
• Διαδικτυακό ραδιόφωνο
• Ρυθμός bit MP3: 8-320kpbs και VBR

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN 

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

• Ασύρματο Universal Plug & Play: UPnP client
• Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
• Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP 

64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Συνδέσεις ήχου: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ. 

- MP3 link
• Προαιρετική βάση σύνδεσης iPhone

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Οθόνη επί της συσκευής: Μετάδοση από PC
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: Οθόνη αφής LCD
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, 
Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Ισπανικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ρωσικά

• Eco Power Standby: 1 watt
• Υποδοχή ακουστικών
• Ένδειξη ισχύος σήματος Wi-Fi
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, Ώρα Internet
• Ξυπνητήρια: Βομβητής, Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Μουσική 
αφύπνιση (UPnP)

• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας, 
Πλήκτρα ελέγχου οθόνης αφής

• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
• Εφαρμογή τηλεχειριστηρίου AV από τη Philips: 
για smartphone με λειτουργικό σύστημα Android 
και για iPhone

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο 
παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης 
έναρξης

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 
κατεύθυνσης

• Μπαταρίες: 2 AAA
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, 
Δανικά, Ρωσικά, Πολωνικά (στο CD)

• CD-ROM: CD-ROM με TwonkyMedia και 
εγχειρίδια χρήσης

• Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
• Τροφοδοτικό AC/DC: 110-240V

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 345 x 106 x 116 

mm
• Βάρος συσκευής: 1,5 κ.
•
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Προδιαγραφές
Ασύρματο σύστημα Hi-Fi για Android™

* Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο.

http://www.philips.com

