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lmet biztosító, többfunkciós, 80 GB-os merevlemezzel ellátott WAC3500D vezeték 

zpont a következőket kínálja: zenék letöltése számítógépről, iPod készülék dokkolása, 

szás USB-eszközökről, valamint merevlemezes lejátszás – mindez kiváló hangminőségben.

n zenéje egyetlen vezeték nélküli rendszeren
e letöltése és másolása számítógépről, áthúzás funkcióval
 GB-os merevlemez akár 1500 CD tárolására és lejátszására is alkalmas
kolja és töltse iPod-készülékét, és élvezze a minőségi zenét
vetlen lejátszás az USB flash memóriaeszközről

erű navigáció és kezelés
umerikus keresés távvezérlővel
sés előadó, album, zeneszám vagy műfaj alapján a nagy kijelzőn
rippelés a Gracenote automatikus zeneinformáció-kereséssel
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ztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
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 5 Wi-Fi hangszóróegység hozzáadásával bővítheti rendszerét
 

Philips Streamium
Vezeték nélküli 
zeneközpont

WAC3500D



 

Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Pop, Rock, Techno, Semleges
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 

lépés, Hangszínszabályzó, Incredible Surround, 
Magas/mély hangok szabályozása, „D" osztályú 
digitális erősítő, Intelligens hangszínszabályzó

• Zenei teljesítmény: 160 W
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Kimenő teljesítmény: 2 x 40 W (RMS)

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Fő hangszóró: Kétutas, 5"-es mélynyomó

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: Következő/előző 

műsorszám keresés, Gyors előre/visszaugrás, 
Lejátszás ismétlése

• ID3 tag támogatás
• Betöltő típus: Tálca
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 16-128 kb/s
• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Műfaj, 

Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, 
Azonos műfaj

• Merevlemezes streaming mód: Wi-Fi sugárzás 5 
állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, 
„Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”

• Mintafrekvenciák: 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz 
(WMA)

• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 
áramlás hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli 
kapcsolat

• Közvetlen USB-módok: Lejátszás/Szünet, Előző/
Következő, Leállítás

• Internetes rádió: Live365, Radioio, Bluebeat

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: HDD
• Rögzítési sebesség: 1 x, 4 x
• Audiofájl-formátum: MP3

Médiatárolás
• Merevlemez kapacitása: 80 GB

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM

• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 60

Csatlakoztathatóság
• Cinch hangbemenet: Analóg AUX (Központ)
• Egyéb csatlakozások: Ethernet
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Antenna: FM dipólus
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802,11 g)
• Feszültség: 220 – 240 V / 50 Hz
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: 

Bekapcsolva
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, 

francia, német, olasz, spanyol
• digitális tartalomkezelés: WADM szoftverrel 

ellátva
• Eco készenléti állapot: 1 W
• fejhallgató-csatlakozó
• Óra: Fő kijelzőn

Tartozékok
• Kábelek: Ethernet kábel
• CD-ROM: PMM, WADM
• Távvezérlő: 1 utas távvezérlő
• Elemek: 2 x AAA
• garanciajegy: garanciajegy
• Dokkolóegység: DC1050 iPod dokkoló és kábelek
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM antenna
• Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, francia, 

spanyol, olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, 
dán

• Felhasználói kézikönyv: angol, francia, spanyol, 
olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, dán

Méretek
• Fő kartondoboz súlya: 12,5 kg
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 368 mm x 

546 mm x 312 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 505 mm x 280 

mm x 220 mm
• Készülék tömege: 9,00 kg
•

Vezeték nélküli zeneközpont
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