
 

Philips Streamium
Trådløs musikkadapter

SLA5520
Spill av mine nedlastede sanger

Beveg deg bort fra PCen. Nå kan du lytte til den digitale PC-musikksamlingen og til 
Internett-radio på lydanlegget ditt hjemme. Lytt til musikk akkurat slik den skal være.

Del PC-musikken hvor som helst i huset
• Oppbevar musikken på PCen mens du lytter til den i et annet rom
• Integrer lydsystemet i det trådløse hjemmenettverket
• Spill sangene dine, også de som er kjøpt på Internett

Enkel tilgang til Internett-radiostasjoner
• Hør på Internett-radiostasjoner som passer humøret
• Lytt til Internett-radio uten PC.
• Spill av Internett-radiostasjoner i WMA- og MP3-format

Garantert digital lydkvalitet
• Digital musikkbehandling gir den beste lydkvaliteten
• Støtter formatene WMA, WMA-DRM og MP3
• Velg musikksamling etter artist, album, sjanger eller spilleliste

Smart og enkelt
• Blå bakgrunnsbelysning på LCD-skjermen for enkel navigering
• Kan oppgraderes på Internett for å holde produktet anvendelig
 



 Sentral musikkopplevelse
Oppbevar musikken på PCen, og spill den av trådløst 
på lydsystemet.

Musikk fra hjemmenettverket
Få nye muligheter med hjemmenettverket, og spill 
musikken på lydsystemet. Finn musikken som passer 
best til humøret ditt, i samlingen.

Mange musikkalternativer
Digital distribusjon gjør det enkelt å få tilgang til 
favorittmusikken din når som helst. Takket være 
innhold som er beskyttet av Windows Media DRM 
10, får du enda større fleksibilitet og valgfrihet. 
Windows Media DRM 10 sørger for underholdning 
og valgfrihet ved å gi deg mulighet til å hente og/eller 
overføre abonnementsinnhold til enhetene dine.

Gratis Internett-radiostasjoner

Den omfattende samlingen av gratis Internett-
radiostasjoner sikrer en uendelig kilde av musikk 
med høy kvalitet som passer humøret.

Internett-musikk
Legg til flere radiostasjoner i det gjeldende 
lydsystemet ved å koble deg direkte til Internett-
radiostasjonen via bredbåndstilkoblingen til 
Internett.

Spill Internett-radio i WMA-/MP3-
format
Internett-radiostasjoner kan bruke både WMA- og 
MP3-format for sine kringkastingstjenester. Både 
WMA- og MP3-formatet støttes slik at det 
tilgjengelige antallet Internett-radiostasjoner ikke 
begrenses.

Musikkbehandling
Den digitale musikken sendes i digitalt format til 
musikkmottakeren og behandles via den digitale 
lydprosessoren slik at du får best mulig lydkvalitet på 
lydsystemet.

Støtte for WMA-DRM og MP3
Velg blant flere lydformater når du lagrer 
musikksamlingen og nedlastede sanger på PCen. Spill 
deretter av musikken på lydanlegget. Avspilling av 
musikkformatene WMA, WMA-DRM og MP3 
støttes.

Blå bakgrunnsbelysning på LCD
Integrert LCD-skjerm med blå bakgrunnsbelysning 
gjør det enklere å navigere gjennom 
musikksamlingen.

Oppgraderbar på Internett
Nye funksjoner og medieformater som lastes ned 
automatisk over Internett via en 
bredbåndsforbindelse og direkte til enheten.
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Lydavspilling
• Komprimeringsformat: WMA-DRM, Windows 

Media™-lyd, MP3, WAV
• ID3 Tag-støtte

Tilkoblingsmuligheter
• Kryptering/sikkerhet: WPA, WEP 128-bits, WEP 

64-bits
• DC-inngang: 9 V
• Lydutgang: Stereolyd (3,5 mm jack(kontakt)) 1 x
• Trådløst LAN: 802.11g

Tilbehør
• CD-ROM: Philips Media Manager og håndbok
• Vedlagt tilbehør: Audiokabel, Batterier til 

fjernkontroll, Fjernkontroll, CD-ROM med 
programvare + håndbok, AC/DC-adapter

• Fjernkontroll: 31-tasters
• Bruksanvisning: 

Eng,Tys,Ned,Fra,Spa,Ita,Por,Dan,Fin,Sve,Nor 
(omfatter hurtigstartveiledning)

• Hurtigstartveiledning

Programvare
• Philips Media Manager: UPnP-

multimedieinnholdsserver

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Harddiskplass: 150 MB
• PC-operativsystem: Windows® 2000 og XP
• Prosessor: Pentium II eller bedre
• RAM-minne: 128 MB

• PC-nettverk kreves: Trådløst nettverk, Trådløst 
eller kablet PC-nettverk

• Internett-tilkobling: Bredbånd Internett (>256 
kbps)

Strøm
• Lysnett: AC 100–240 V 50–60 Hz

Mål
• Produktmål (BxDxH): 110 x 44 x 160 (mm)
• Produktvekt: 1,3 kg

Internett-tjenester
• Funksjoner: Støtte for Internett-radio
• My streams: Legg til egne Internett-strømmer
• Lydtjenester: Live365.com, Vtuner, RadioIO, 

Bluebeat

Emballasjeopplysninger
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90807 8
• Taravekt: 0,54 kg
• Bruttovekt: 1,3 kg
• Lengde: 275 mm
• Bredde: 224 mm
• Høyde: 72 mm
• 12NC: 908210005073

Ytre eske
• Antall: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91434 5
• Høyde: 255 mm
• Lengde: 585 mm
• Bredde: 485 mm
•
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