
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Adapter

SLA5520
Spela upp nedladdade låtar

Lämna datorn och njut av digital musik från datorn och Internet-radio på din vanliga 
ljudanläggning. Lyssna till musiken som den ska låta.

Dela på musiken i datorn överallt i hemmet
• Förvara musiken i datorn och lyssna på den i ett annat rum
• Integrera ljudsystemet i ditt trådlösa hemnätverk
• Spela egna låtar och sådana som du har köpt på Internet

Enkel tillgång till Internet-radiostationer
• Internet-radiostationer som passar alla
• Lyssna på Internet-radio utan dator.
• Lyssna på Internet-radiosändningar i WMA- och MP3-format

Garanterad digital ljudkvalitet
• Digital musikbearbetning ger den allra bästa ljudkvaliteten
• Stöder musikformaten WMA, WMA-DRM och MP3
• Hämta musik utifrån artist, album, genre eller spellista

Smart och enkelt
• LCD-display med blå bakgrundsbelysning för enkel navigering
• Uppgraderingsbar via Internet med de senaste funktionerna



 Central musiknjutning
Lagra din musiksamling centralt på datorn och lyssna 
på den var du vill med trådlös anslutning i ditt 
ljudsystem.

Musik på hemnätverket
Få nya möjligheter med ditt hemnätverk och hämta 
musik som du vill spela i ljudsystemet från nätverket. 
Välj den musik som passar dig och lägg själv till den i 
musiksamlingen.

Maximalt urval av musik
Med digital distribution kan du enkelt hämta din 
favoritmusik när som helst. Med innehållsskydd från 
Windows Media DRM 10 får du ännu större 
flexibilitet och urval. Windows Media DRM 10 
garanterar att du alltid får bra underhållning och stor 
flexibilitet genom att du kan köpa och/eller överföra 
innehåll från din prenumerationstjänst till vilka 
enheter du vill.

Kostnadsfria Internet-radiostationer
Det enorma utbudet av gratis Internet-
radiostationer har ett outtömligt förråd av 
kvalitetsmusik med någonting som passar varje dag.

Internet-musik
Lägg till fler radiostationer till din ljudanläggning 
genom att ansluta direkt till Internet-radiostationen 
via bredbandsanslutningen.

Internet-radio i WMA- och MP3-format
Internet-radiostationer kan använda både WMA- 
eller MP3-format i sina sändningar. För att du inte ska 
behöva begränsa ditt urval av Internet-radiostationer 
stöds både WMA- och MP3-format.

Musikbearbetning
Den digitala musiken sänds i digitalt format till din 
musikmottagare och bearbetas via den digitala 
ljudprocessorn så att du får bästa möjliga ljudkvalitet 
i systemet.

Stöd för WMA-DRM och MP3
Lagra din musiksamling och hämtade låtar på datorn 
i ett av de många ljudformat som stöds. Sedan kan du 
spela dem i ditt ljudsystem. Det finns stöd för 
uppspelning av musik i formaten WMA, WMA-DRM 
och MP3.

LCD med blå bakgrundsbelysning
LCD-display med blå bakgrundsbelysning underlättar 
navigeringen i din musiksamling.

Uppgraderingsbar via Internet
Nya funktioner och medieformat hämtas 
automatiskt från Internet via bredbandsanslutningen 
direkt till din enhet.
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Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: WMA-DRM, Windows 

Media™ Audio, MP3, WAV
• ID3 Tag Support

Anslutningar
• Kryptering/säkerhet: WPA, 128 bitars WEP, 64 

bitars WEP
• DC-in: 9 V
• Ljudutgång: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
• Trådlöst LAN: 802.11g

Tillbehör
• CD-ROM: Philips Media Manager & handbok
• Tillbehör som medföljer: Ljudkabel, Batterier för 

fjärrkontrollen, Fjärrkontroll, CD-ROM med 
program + användarhandbok, Nätadapter

• Fjärrkontroll: 31 tangenter
• Bruksanvisning: Eng, ty, nl, fra, spa, it, por, da, fi, sv, 

no (inkluderar kortfattad användarhandbok)
• Snabbstartguide

Programvara
• Philips Media Manager: UPnP-server för 

multimedieinnehåll

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 150 MB
• PC OS: Windows® 2000 and XP
• Processor: Pentium II eller bättre
• RAM-minne: 128 MB

• PC-nätverk krävs: Trådlöst nätverk, PC-nätverk 
med sladd eller trådlöst

• Internet-anslutning: Bredband (>256 kbit/s)

Effekt
• Nätström: AC 100-240 V 50-60 Hz

Mått
• Produktmått (B x D x H): 110 x 44 x 160 (mm)
• Produktvikt: 1,3 kg

Internet-tjänster
• Funktioner: Internet-radio
• My streams: Egna direktuppspelningar på Internet
• Ljudtjänster: Live 365.com, Vtuner, RadioIO, 

Bluebeat

Förpackningsinformation
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90807 8
• Taravikt: 0,54 kg
• Bruttovikt: 1,3 kg
• Längd: 275 mm
• Bredd: 224 mm
• Höjd: 72 mm
• 12NC: 908210005073

Yttre kartong
• Kvantitet: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91434 5
• Höjd: 255 mm
• Längd: 585 mm
• Bredd: 485 mm
•
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