
å tilgang til alle CDene i alle
F
Bare kob

Lagre hele C

å koble til lyd

hjemmet. En

Utvid
• Utvi

Ubegr
• Tråd
• Tilga
• 80 G
• Tråd

Enkel
• Mus
• Lytt
• 2-ve
• Dire
 rom
le til lydanlegget

D-samlingen på en 80 GB harddisk, og lytt til musikk i alle rom. Det er bare 

anlegget, og musikken kan endelig følge deg uansett hvor du befinner deg i 

kel navigering med fjernkontrollen med LCD-skjerm.

bar
d systemet ved å legge til opptil 5 Wi-Fi-stasjoner

enset lyttefornøyelse – trådløst
løs streaming mellom musikksenter og stasjon(er)
ng for flere brukere til opptil fem stasjoner
B harddisk for lagring og avspilling av opptil 1500 CDer
løs streaming fra PC via UPnP

 navigering og kontroll
ikksending for samtidig avspilling til alle stasjoner
 til musikk overalt: ta musikken med deg fra rom til rom
is fjernkontroll for brukervennlig navigering
kte innholdstilgang til artist, album eller spillelister
 

Philips Streamium
Trådløs audio

WAC5



 

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: PCM, MP3, WMA
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: 99 programmerbare spor, 

Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, 
Gjenta/Shuffle/Program

• Avspillingsmodus for harddisk: Album, Sjanger, 
Spilleliste, Alle spor, Samme artist, Samme sjanger

• Streaming-modus for harddisk: Wi-Fi-streaming til 
fem stasjoner, "Mitt rom, min musikk", "Musikken 
følger meg", "Musikksending"

• ID3 Tag-støtte
• Lastetype: Spor
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR

Lydopptak
• Lydfilformat: MP3
• Bithastighet: 128, 160 kbps
• Innspillingsmedium: Harddiskstasjon
• Innspillingshastighet: 1 x, 4 x

Lagringsmedium
• Harddiskkapasitet: 80 GB

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: Linjeutgang, Digital 

koaksialutgang, Digital optisk utgang, AUX-
inngang

• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11 g)
• Trådløs Universal Plug and Play: Aktivert
• Andre tilkoblinger: Ethernet
• Effekt: 220 V 50 Hz

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Digital innholdshåndtering: DMM-programvare 

følger med
• Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
• Fjernkontroll: Toveis fjernkontroll med LCD-

skjerm
• Signalstyrkeindikasjon

Tilbehør
• Batterier: 4 AAA-batterier
• Ledninger: Ethernet-kabel
• CD-ROM: Installasjons-CD-ROM
• Fjernkontroll: Toveis fjernkontroll (senter)

Mål
• Mål, eske (BxDxH): 

472 mm B x 177 mm H x 416 mm D
• Vekt, hovedeske: 4,35 kg
• Produktmål (BxDxH): 

360 mm B x 70 mm H x 325 mm D
• Vekt, apparat: 4,1 kg kg
•
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