
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Adapter

SLA5520
Gedownloade nummers afspelen

Laat de PC voor wat hij is. Geniet via uw audiosysteem van uw digitale PC-
muziekcollectie en internetradio. Luister naar muziek zoals muziek bedoeld is.

Overal in huis naar uw muziekbestanden luisteren
• U bewaart uw muziek op de PC en beluistert die in een andere kamer
• Neem uw audiosysteem op in uw draadloze thuisnetwerk
• Luister naar al uw muziek, ook die u op internet hebt gekocht

Eenvoudig toegang tot internetradiozenders
• Geniet van internetradiozenders met de muziek die ú wilt horen
• Luister zonder uw PC naar internetradio.
• Speel WMA- en MP3-internetradiozenders af

Gegarandeerde digitale geluidskwaliteit
• Digitale muziekverwerking voor de beste geluidskwaliteit
• Ondersteuning van de muziekformaten WMA, WMA-DRM en MP3
• Kies een muziekcollectie op artiest, album, genre of afspeellijst

Eenvoudig en doordacht
• LCD-scherm met blauwe achtergrondverlichting voor eenvoudige navigatie
• Upgraden via internet mogelijk om het product up-to-date te houden



 Al uw muziek vanaf een centrale plek
U slaat uw muziekcollectie centraal op uw PC op en 
geniet er draadloos van op uw audiosysteem.

Muziek van uw thuisnetwerk
Nieuwe mogelijkheden voor uw thuisnetwerk: de 
daarop opgeslagen muziek afspelen op uw 
audiosysteem. U kunt in uw muziekcollectie 
interactief zoeken op de muziek die past bij uw 
stemming.

Maximale keus in muziek
Digitale distributie is een handige manier om uw 
favoriete muziek te allen tijde te kunnen beluisteren. 
Het materiaal wordt beschermd met Windows 
Media DRM 10, dat een grotere flexibiliteit en een 
ruimere keus biedt omdat u het 
abonnementsmateriaal kunt aanschaffen en/of 
overbrengen naar de apparaten van uw keuze.

Gratis internetradiozenders
Dankzij de enorme verzameling gratis 
internetradiozenders kunt u altijd genieten van 
muziek van topkwaliteit, in welke stemming u ook 
bent.

Internetmuziek
Voeg meer radiostations toe aan uw huidige 
audiosysteem door via uw 
breedbandinternetverbinding een directe verbinding 
met het internetradiostation te maken.

WMA/MP3-internetradio afspelen
Internetradiozenders kunnen zowel WMA- als MP3-
formaat gebruiken voor hun uitzendingen. Om het 
aantal internetradiozenders niet te beperken, 
worden de formaten WMA en MP3 beide 
ondersteund.

Muziekverwerking
De digitale muziek wordt in digitaal formaat 
verzonden naar uw muziekontvanger en verwerkt 
door de digitale geluidsprocessor voor de beste 
geluidskwaliteit op uw audiosysteem.

Ondersteuning van WMA-DRM en MP3
U zet uw muziekcollectie en gedownloade nummers 
in een van de vele ondersteunde audioformaten op 
uw PC en speelt ze af op uw audiosysteem. De 
weergave van de muziekformaten WMA, WMA-
DRM en MP3 wordt ondersteund

LCD met blauwe achtergrondverlichting
Lokaal LCD-scherm met blauwe 
achtergrondverlichting vergemakkelijkt eenvoudig 
navigeren door uw muziekcollectie.

Upgraden via internet mogelijk
Nieuwe kenmerken, functies en mediaformaten 
worden automatisch van internet naar uw apparaat 
gedownload via een breedbandverbinding.
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Audio afspelen
• Compressieformaat: WMA-DRM, Windows 

Media™ Audio, MP3, WAV
• Ondersteuning van ID3-tag

Connectiviteit
• Encryptie/beveiliging: WPA, WEP 128-bits, WEP 

64-bits
• DC-ingang: 9 V
• Audio-uitgang: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 

1x
• Draadloos LAN: 802.11g

Accessoires
• CD-ROM: Philips Media Manager en handleiding
• Meegeleverde accessoires: Audiokabel, Batterijen 

voor afstandsbediening, Afstandsbediening, CD-
ROM met software en handleiding, AC/DC-
adapter

• Afstandsbediening: 31 toetsen
• Gebruiksaanwijzing: 

Eng,Dui,Ned,Fra,Spa,Ita,Por,Dee,Fin,Zwe,Noo 
(inclusief Snelstartgids)

• Snelstartgids

Software
• Philips Media Manager: UPnP-multimediaserver

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 150 MB
• PC-besturingssysteem: Windows® 2000 en XP
• Processor: Pentium II of sneller
• RAM-geheugen: 128 MB

• PC-netwerk vereist: Draadloos netwerk, 
Draadloos of vast PC-netwerk

• Internetverbinding: Breedbandinternet (> 256 
kbps)

Vermogen
• Netspanning: AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 110 x 44 x 160 

(mm)
• Gewicht: 1,3 kg

Internetdiensten
• Kenmerken: Ondersteuning voor internetradio
• Mijn streams: Voeg uw eigen internetstreams toe
• Audiodiensten: Live 365.com, Vtuner, RadioIO, 

Bluebeat

Gegevens van de verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90807 8
• Gewicht van de verpakking: 0,54 kg
• Brutogewicht: 1,3 kg
• Lengte: 275 mm
• Breedte: 224 mm
• Hoogte: 72 mm
• 12NC: 908210005073

Omdoos
• Hoeveelheid: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91434 5
• Hoogte: 255 mm
• Lengte: 585 mm
• Breedte: 485 mm
•

Specificaties
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