
 

 

Philips Streamium
Langaton hifijärjestelmä 
Android™-laitteelle

NP3900
Toista musiikkia tietokoneesta ja internetistä - langattomasti
Hulluna ääneen
Heittäydy LivingSoundin äänen vietäväksi jokaisessa kotisi huoneessa monihuonetoiminnolla. 
Suoratoista Philips NP3900/12 -hifijärjestelmällä PC- tai Mac-tietokoneen musiikkia ja 
internet-radioita. Ohjaa toistoa kosketusvärinäytössä tai etäsovelluksen avulla.

Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti
• Löydä ja kuuntele tuhansia internet-radiokanavia
• Suoratoista musiikkia ja valokuvia langattomasti PC-/MAC-koneesta
• Suoratoista yli 10 miljoonaa kappaletta Napsterista*

Helppo selaus ja hallinta
• Katsele levyjen kansitaidetta värikuvina
• Helppo selaus täysvärisessä kosketusnäytössä

Liitäntävalmis
• Toimii kodin laajakaistayhteyden ja Wi-Fi-reitittimen kanssa
• Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin

Erinomainen ääni
• FullSound tuo musiikkiin täyteläisemmän bassotoiston ja selkeyden
• LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
• Kokonaislähtöteho 30 W RMS



 Suoratoista musiikkia ja valokuvia 
langattomasti

Nyt voit suoratoistaa musiikkia PC-/MAC-
tietokoneesta Philips-äänentoistolaitteeseen – 
ilman hankalia kaapeleita. Jaa 
suosikkikappaleitasi toisten kanssa bileissä tai 
nauti niistä mukavasti kotonasi. Voit tehdä 
samoin valokuville ja katsella niitä samalla, kun 
kuuntelet musiikkia. Langaton suoratoisto 
vapauttaa PC-/MAC-tietokoneesi aarteet.

Täysvärikosketusnäyttö

Kosketusnäyttö mahdollistaa laitteen 
ohjaamisen tavallisten painikkeiden sijasta 
näytössä olevilla kosketuspainikkeilla. 
Kosketusnäyttö, joka tulee nestekidenäyttöön 
kun käyttäjä käynnistää laitteen, sisältää kaikki 
laitteen ohjaamisessa tarvittavat toiminnot. 
Kosketusnäyttöohjauksessa käytetään 
nestekidetekniikan lisäksi kosketuksen 
tunnistimia ja tehokasta mikroprosessoria. Kun 
käyttäjä koskettaa jotakin näytön osaa, signaali 
lähtee prosessoriin, joka toteuttaa siihen 
liittyvän komennon.

MyRemote-sovellus

Philipsin MyRemote-sovelluksen ansiosta voit 
käyttää iPhone-, iPod Touch- tai Android-
älypuhelinta verkossa olevien Philips-AV-
tuotteiden kaukosäätimenä. Sovellus tunnistaa 
automaattisesti kodin Wi-Fi-verkkoon liitetyn 
Philipsin Blu-ray-soittimen, kotiteatterin tai 
Streamium-äänentoistojärjestelmän, ja voit 
ohjata laitteita kaikkialla kotonasi. Jos verkossa 
on useampia Philipsin AV-tuotteita, sovellus 
antaa sinun vaihdella niiden välillä ja ohjata 
kutakin erikseen. Tämän ilmaisen sovelluksen 
on luonut Philips.

Napsterin online-musiikkikirjasto*

Hanki Napsterilla kaikki musiikki, mitä olet 
ikinä halunnut - Napster on online-
musiikkipalvelu, joka tarjoaa sinulle yli 10 
miljoonaa kappaletta yli 790 000 esittäjältä, 980 
000 albumia ja kaikki tyylit. Philips-
mikrojärjestelmällä pääset Napsteriin helposti 
LCD-näyttöpaneelin kuvakevalikosta ja saat 
kaiken haluamasi musiikin - nopeasti ja helposti. 
Vain muutamalla napsautuksella Napsterin laaja 
kirjasto on käytössäsi PC:ltä tai MAC:sta ja 
Philipsin järjestelmällä soitat musiikkia 

langattomasti. Uudista musiikinkuuntelutapasi 
nyt.

Internet-radiokanavat

Streamiumissa on tuhansia internet-
radiokanavia. Kuuntele musiikkia kaikkialta 
maailmasta. Liitä Streamium internetiin ja 
kuuntele suosikkiohjelmiasi 
äänentoistojärjestelmän kautta, ilman PC- tai 
MAC-tietokonetta.

FullSound

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka 
palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun 
musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua 
huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on 
täydellinen ilman häiriöitä. Äänen 
jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound 
yhdistää Philipsin maineikkaan 
asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja 
uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan 
tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi 
bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten 
selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe 
pakattu musiikki tavalla, joka koskettaa ja 
tanssittaa.
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Ääni
• Taajuuskorjaimen asetukset: Vapaavalintainen
• Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Musiikkiteho: 30 W
• Tyyppi: FullSound, Living Sound

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 4
• Kaiutintyypit: Integroitu

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WMA, ei DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Näytetaajuudet: 8 - 48 kHz (MP3)
• PC Link -toistotila: MP3-streaming verkosta, 

Langaton Wi-Fi-yhteys
• ID3-tunnisteiden tuki: KYLLÄ
• Internet-radio: KYLLÄ
• MP3-bittinopeudet: 8-320 kpbs ja VBR

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802.11n), Langaton lähiverkko (802.11g), 
Langaton lähiverkko (802.11b)

• Langaton Universal Plug & Play: UPnP-asiakas
• LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
• Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link
• Lisävarusteena iPhone-telakka: KYLLÄ

Still-kuvien toisto
• Laitteen näyttö: Siirtäminen tietokoneesta
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD-kosketusnäyttö
• Näyttökielet: englanti, hollanti, ranska, saksa, italia, 

espanja, portugali, ruotsi, venäjä
• Eco-valmiustila: 1 W
• Kuulokeliitin: KYLLÄ
• WiFi-signaalivoimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
• Kello: Päänäyttö, Internet-kello
• Herätykset: Summeriherätys, Uniajastin, 

Musiikkiherätys (UPnP)
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö, 

Kosketusnäyttöohjaus
• Ilmaisimet: DIM-tila
• Philipsin AV-kaukosäädinsovellus: iPhone/Android-

älypuhelimiin

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuinen 

takuuvihko, Pikaopas
• Kaukosäädin: Yksisuuntainen kaukosäädin
• Akut: 2 x AAA
• Käyttöopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, 

hollanti, norja, ruotsi, suomi, portugali, tanska, 
venäjä, puola (CD-levyllä)

• CD-ROM: CD-levy, jossa TwonkyMedia ja 
käyttöohjeet

• Takuukortti: Takuukortti
• Verkkolaite: 110–240 V

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 345 x 106 x 116 mm
• Laitteen paino: 1,5 kg
•
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* Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa
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