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 keskuksen äänentoistojärjestelmääsi

o CD-kokoelmasi 80 Gt:n kiintolevylle ja kuuntele musiikkia kaikissa huoneissa. 

ikeskuksen nykyiseen äänentoistojärjestelmääsi ja musiikki voi lopultakin seurata 

le kotonasi. Helppo selaus kauko-ohjaimella, jossa on nestekidenäyttö.

nettavuus
nna järjestelmääsi viidellä Wi-Fi-lisäasemalla

tamaton kuuntelunautinto - langattomasti
aton suoratoisto musiikkikeskuksenja -asemien välillä
ntelu samanaikaisesti viidestä yksiköstä
t:n kiintolevy jopa 1500 CD-levyn tallentamiseen ja toistamiseen
atonta suoratoistoa tietokoneesta UPnP-tekniikalla

o selaus ja hallinta
iikin lähetys kaikkiin yksiköihin samanaikaista toistoa varten
iikki seuraa minua: kuuntele musiikkia vaikka joka huoneessa.
itiekaukosäätimellä selaat helposti
a artistien, albumin tai soittolistojen tietojen käyttö
 

Philips Streamium
Langaton äänentoisto

WAC5



 

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: PCM, MP3, WMA
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: 99 kappaleen ohjelmointi, 

Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto/sat.toisto/
ohjelmointi

• Kiintolevyn suoratoistotila: Albumi, Laji, 
Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama 
musiikkilaji

• Kiintolevyn suoratoistotila: Wi-Fi-suoratoisto 
viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", 
"Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetys"

• ID3-tunnisteiden tuki
• Levyn syöttö: Paikka
• MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR

Äänen tallennus
• Äänitiedostoformaatti: MP3
• Bittinopeus: 128, 160 kbps
• Tallennusväline: HDD
• Tallennusnopeus: 1 x, 4 x

Tallennusvälineet
• Kiintolevyn kapasiteetti: 80 Gt

Liitännät
• Takaliitännät: Linjalähtö, Digitaalinen 

koaksiaalilähtö, Digitaalinen optinen lähtö, AUX-

tulo
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802,11g)
• Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
• Muut liitännät: Ethernet
• Virta: 220 V, 50 Hz

Käytön mukavuus
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Digitaalinen sisällönhallinta: Sisältää DMM-

ohjelmiston
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

espanja
• Kaukosäädin: Kaksitiekauko-ohjain, LCD-näyttö
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin

Lisätarvikkeet
• Paristot: 4 x AAA
• Johdot: Ethernet-johto
• CD-ROM: Asennus-CD-ROM
• Kaukosäädin: Kaksitiekauko-ohjain (keskus)

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 472 mm L x 

177 mm K x 416 mm S
• Tukkupakkauksen paino: 4,35 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 360 mm L x 70 mm K x 

325 mm S
• Laitteen paino: 4,1 kg kg
•
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