
 

 

Philips Streamium
Bezprzewodowy zestaw 
Hi-Fi dla urządzeń 
Android™

NP3900
Przesyłaj pliki muzyczne z PC/MAC i Internetu – bezprzewodowo
Fascynacja Dźwiękiem
Ciesz się przestrzennym dźwiękiem w każdym pomieszczeniu dzięki technologiom LivingSound i 

Multiroom Music. Przesyłaj muzykę z komputera PC/Mac bądź radia internetowego do mikrowieży Hi-

Fi Philips NP3900/12 i steruj odtwarzaniem za pomocą kolorowego ekranu dotykowego lub aplikacji 

pilota firmy Philips.

Słuchanie bezprzewodowe
• Poznaj tysiące internetowych stacji radiowych
• Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki i zdjęć z komputera
• Ciesz się ponad 10 milionami wspaniałych utworów dzięki serwisowi Napster*

Prosta nawigacja i sterowanie
• Przeglądanie okładek albumów w kolorze
• Kolorowy ekran dotykowy ułatwia nawigację

Wystarczy podłączyć
• Zgodność z domowym łączem szerokopasmowym i routerem Wi-Fi
• Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-wideo firmy Philips

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością 

dźwięku
• Technologia LivingSound zapewnia szerszy dźwięk stereo, który pochłania jeszcze mocniej



 Bezprzewodowe przesyłanie 
strumieniowe muzyki i zdjęć

Teraz możesz przesyłać muzykę z komputera 
do urządzenia audio firmy Philips bez 
podłączania przewodów. Podziel się muzyką z 
innymi osobami na imprezie lub słuchaj jej w 
zaciszu swojego domu. Pochwali się swoimi 
zdjęciami i oglądaj je, słuchając muzyki. Ciesz 
się zasobami swojego komputera — 
bezprzewodowo!

Kolorowy ekran dotykowy

Ekran dotykowy umożliwia sterowanie 
urządzeniem przez naciskanie przycisków 
wyświetlanych na ekranie, a nie tych, które się 
fizycznie znajdują na urządzeniu. Gdy tylko 
włączysz urządzenie, na ekranie zostanie 
wyświetlony interfejs użytkownika ze 
wszystkimi opcjami sterowania urządzeniem. 
Ekran dotykowy stanowi połączenie 
technologii wyświetlania LCD z czujnikami 
nacisku oraz wydajnym mikroprocesorem. Po 
naciśnięciu palcem określonego miejsca na 
ekranie do procesora zostaje przekazany 
odpowiedni sygnał i polecenie jest od razu 
wykonane.

Aplikacja MyRemote

Aplikacja Philips MyRemote umożliwia 
wykorzystanie urządzenia iPhone, iPod Touch 
lub smartfonu z systemem Android jako pilota 
do sieciowych urządzeń audio-wideo firmy 
Philips. Aplikacja automatycznie rozpoznaje 
urządzenia, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray, 
zestaw kina domowego bądź zestaw 
Streamium firmy Philips podłączone do 
domowej sieci Wi-Fi, i pozwala sterować nimi 
z dowolnego miejsca w domu. Jeśli masz więcej 
niż jedno sieciowe urządzenie AV firmy Philips, 
aplikacja umożliwi Ci przełączanie się między 
nimi i sterowanie każdym z osobna. Z tej 
bezpłatnej aplikacji możesz skorzystać tylko 
dzięki firmie Philips.

Muzyczna biblioteka internetowa w 
serwisie Napster*

Muzyka, której chcesz posłuchać, jest na 
wyciągnięcie ręki dzięki internetowemu 
serwisowi muzycznemu Napster – ponad 10 
milionów utworów, 790 000 artystów, 
980 000 albumów we wszystkich gatunkach. 
Dostęp do serwisu Napster jest niezwykle 
prosty dzięki mikrowieży firmy Philips – panel 
wyświetlacza LCD z ikonami umożliwia łatwe i 
szybkie dotarcie do wybranych utworów. 
Wystarczy kilka kliknięć, aby przy pomocy 
komputera PC lub Macintosh przenieść 
bezprzewodowo ogromne zasoby biblioteki 

muzycznej serwisu Napster do zestawu firmy 
Philips. Czas na zmianę sposobu słuchania 
muzyki.

Internetowe stacje radiowe

Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do 
tysięcy internetowych stacji radiowych. Teraz 
można być na bieżąco z różnymi rodzajami 
muzyki z całego świata. Wystarczy podłączyć 
odtwarzacz Streamium do Internetu i zacząć 
słuchać ulubionych audycji bez konieczności 
włączania komputera.

FullSound

Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce szczegóły dźwiękowe, a ponadto 
wzbogaca je, zapewniając dźwięk bez 
zniekształceń. Działając w oparciu o algorytm 
końcowego przetwarzania dźwięku, 
technologia FullSound łączy w sobie naszą 
wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z 
możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) 
najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać 
głębsze i bardziej dynamiczne tony niskie, 
zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie skompresowanej muzyki, które 
poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.
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Dźwięk
• Ustawienia korektora: Neutralny
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów 

wysokich i niskich
• Regulacja głośności: w górę/dół
• Moc muzyczna: 30 W
• Typ: FullSound, LivingSound

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 4
• Typy głośników: Wbudowana

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
• Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: 

Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie 
bezprzewodowe Wi-Fi

• Obsługa znaczników ID3
• Radio internetowe
• Prędkość przepływu danych MP3: 8-320 kb/s i VBR

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN 
(802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)

• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: 
Klient UPnP

• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, 
WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z 
wtykami 3,5 mm

• Opcjonalna podstawka dokująca do telefonu 
iPhone

Odtwarzanie zdjęć
• Wbudowany wyświetlacz: Transmisja z komputera
• Format kompresji zdjęć: JPEG

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy LCD
• Języki menu ekranowego (OSD): polski, 

holenderski, francuski, niemiecki, włoski, 
hiszpański, portugalski, szwedzki, rosyjski

• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Gniazdo słuchawek
• Wskaźnik siły sygnału Wi-Fi
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas 

internetowy
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Wyłącznik 

czasowy, Budzenie muzyką (UPnP)
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja 

jasności, Sterowanie za pomocą ekranu 
dotykowego

• Wskaźniki: Tryb przyciemniania
• Aplikacja pilota AV firmy Philips: dla telefonu 

iPhone/smartfona Android

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały 
świat), Skrócona instrukcja obsługi

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Baterie i akumulatory: 2x AAA
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, holenderski, norweski, 
szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski 
(na płycie CD)

• CD-ROM: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem 
TwonkyMedia i instrukcjami obsługi

• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• Zasilacz sieciowy: 110–240 V

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

345 x 106 x 116 mm
• Waga urządzenia: 1,5 kg
•
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Dane techniczne
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* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
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