
ตรีม เชื่อมต่อ และ
ส
เล่นเพ
รวมทุกอย่างไว
ที่มีฮาร์ดดิสก์จ
USB และเพล

ฟังได
• สตร
• ฮาร์ด
• เชื่อ
• พลัก

การน
• ค้นห
• ค้นห
• ริป C

ให้พล
• 2x40
• ระบ

ขยาย
• สาม
ลงได้ทุกรูปแบบจากเพียงระบบเดียว
้ในเครื่องเดียวเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดด้วย WAC3500D Wireless Music Center 
ุได้ถึง 80GB คุณสามารถสตรีมเพลงจาก PC, เชื่อมต่อ iPod, พลักแอนด์เพลย์จากอุปกรณ์ 
ิดเพลินกับการเล่นแผ่น HDD และยังให้เสียงคุณภาพเยี่ยมในทุกการใช้งาน

้ทุกเพลงด้วยระบบไร้สายเพียงระบบเดียว
ีมและคัดลอกเพลงจาก PC เพียงแค่ลากและวาง
ดิสก์ 80 GB จัดเก็บและเล่นซีดีได้มากถึง 1500 แผ่น

มต่อและชาร์จ iPod แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม
แอนด์เพลย์โดยตรงจากอุปกรณ์หน่วยความจำแฟลช USB

าวิเกตและควบคุมที่ง่ายดาย
าได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขด้วยรีโมทคอนโทรล
าตามชื่อศิลปิน, อัลบั้ม, แทร็ค หรือประเภท จากจอแสดงผลขนาดใหญ่
D ด้วยระบบค้นหาข้อมูลเพลงอัตโนมัติ Gracenote

ังเสียงที่มีคุณภาพ
W RMS เสียง Hi-Fi

บขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม

ได้
ารถขยายระบบของคุณได้ด้วยการเพิ่มสถานี Wi-Fi ได้มากถึง 5 สถานี
 

Philips Streamium
Wireless Music Center

WAC3500D



 

เสียง
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, กลาง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost แบบ 3 

step, อีควอไลเซอร์, Incredible Surround, ระ
บบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, 
เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
อีควอไลเซอร์อัจฉริยะ

• พลังแห่งเสียงดนตรี: (80) วัตต์
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
• พลังขับเสียง: 2x40W (RMS)

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• ลำโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 5 นิ้ว

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• โหมดเล่นแผ่น: ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, 

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, การเล่นซ้ำ
• รองรับป้าย ID3
• ประเภทตัวโหลด: ถาด
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: 16-128 kbps
• โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, 

รายการเพลง, ทุกแทร็ค, ศิลปินที่ตรงกัน, ประ
เภทที่ตรงกัน

• โหมด Hard Disk Streaming: สตรีมมิ่ง Wi-Fi ได้ถึง 
5 สถานี, "My Room, My Music", "Music Follows 
Me", "Music Broadcast"

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

• โหมดการเล่น PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 ผ่านระ
บบเครือข่าย, การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi

• โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, หยุด

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: HDD
• ความเร็วในการบันทึก: 1 x, 4 x
• รูปแบบไฟล์เสียง: MP3

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุฮาร์ดดิสก์: 80 GB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• Auto store
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 60

การเชื่อมต่อ
• Audio cinch in: Analog AUX (กลาง)
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: อีเธอร์เน็ต
• หูฟัง: 3.5 มม.
• เสาอากาศ: FM Dipole
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g)
• กำลังไฟ: 110V/220 V 50-60 Hz
• พลักแอนด์เพลย์แบบไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: 

ใช้งานได้
• เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, ฝรั

่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
• Digital Content Management: มีซอฟต์แวร์ 

WADM ให้มา
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
• แจ็คหูฟัง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก

อุปกรณ์เสริม
• สาย: สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
• CD-ROM: PMM, WADM
• รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
• แบตเตอรี่: 2 x AAA
• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน
• แท่นวาง: ตัวเชื่อมต่อ iPod และสายเคเบิล DC1050
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, เสาอากาศ FM
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, 

โปรตุเกสแบบบราซิล, สเปน
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, โปรตุเกสแบบบราซิล, สเปน

ขนาด
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 1.23 กก.
• ขนาดกล่อง (กxยxส): 368 x 546 x 312 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 505 x 280 x 220 

มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 9.00 กก.
•
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