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Bezprzewodowy zestaw
audio
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Dostęp do wszystkich płyt CD z każdego pomieszczenia
Wystarczy podłączyć do zestawu audio
Teraz możesz umieścić całą muzyczną kolekcję na dysku twardym o pojemności 80 GB i rozkoszować
się ulubionymi utworami w niemal każdym pomieszczeniu. Wystarczy podłączyć centrum do zestawu
audio i cieszyć się muzyką w całym domu. Dodatkowym atutem jest prosta nawigacją dzięki pilotowi
z wyświetlaczem LCD
Możliwość rozbudowy
• Rozszerz swój zestaw, dodając nawet do 5 stacji Wi-Fi
Nieograniczona przyjemność bezprzewodowego słuchania!
• Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami
• Funkcja umożliwia transmisję nagrań do maksymalnie 5 pomieszczeń.
• Dysk twardy 80 GB do przechowywania i odtwarzania 1500 płyt CD
• Bezprzewodowa transmisja z komputera przez interfejs UPnP
Prosta nawigacja i sterowanie
• Funkcja umożliwia jednoczesne odtwarzanie muzyki na wszystkich stacjach
• Music Follows Me: słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu
• 2-kierunkowy pilot ułatwiający nawigację
• Możliwość uzyskania danych, jak wykonawca, album czy listy odtwarzania
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Bezprzewodowy zestaw audio
Dane techniczne

Zalety produktu

Odtwarzanie audio

• Format kompresji: PCM, MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyty: Programowanie 99
utworów, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu,
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki,
Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogr.
• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album,
Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory,
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek
• Tryb transmisji strum. z dysku twardego:
Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My
Room, My Music”, „Music Follows Me”
(Podążająca muzyka), „Music Broadcast”
(Nadawanie muzyki)
• Obsługa znaczników ID3
• Sposób ładowania: Gniazdo
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz
VBR

Nagrywanie audio
•
•
•
•

Format pliku audio: MP3
Prędkość przepływu danych: 128, 160 kb/s
Nośnik nagrywania: Dysk twardy HDD
Prędkość nagryw. płyt CD-R i DVD+R: 1 x, 4 x

Nośnik pamięci

• Pojemność twardego dysku: 80 GB

Możliwości połączenia

• Gniazda z tyłu: Wyjście liniowe, Koncentryczne
wyjście cyfrowe, Cyfrowe wyjście optyczne,

Wejście AUX
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć
LAN (802.11g)
• Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play: Włączone
• Inne połączenia: Ethernet
• Moc: 220 V, 50 Hz

Wygoda

• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Zarządzanie zawartością cyfrową:
Oprogramowanie DMM w zestawie
• Języki menu ekranowego OSD: holenderski,
angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
• Pilot zdalnego sterowania: 2-kierunkowy pilot
zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
• Wskaźnik siły sygnału

Akcesoria
•
•
•
•

Baterie: 4 x AAA
Przewody: Przewód Ethernet
CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM
Pilot zdalnego sterowania: 2-kierunkowy pilot
zdalnego sterowania (centrum)

Wymiary

• Wymiary kartonu (SxGxW): 472 mm (szer.) x
177 mm (wys.) x 416 mm (głęb.)
• Waga kartonu zbiorczego: 4 35 kg
• Wymiary produktu (SxGxW): 360 mm (szer.) x
70 mm (wys.) x 325 mm (głęb.)
• Waga urządzenia: 4,1 kg kg
•

Bezprzewodowa transmisja
Dzięki bezprzewodowej transmisji pobieranie i
przechowywanie dużych plików muzycznych w
urządzeniu audio nie jest konieczne. Zamiast tego
można słuchać ulubionych utworów przesyłanych
jednocześnie ciągłym strumieniem do wszystkich stacji
muzycznych. Dzięki funkcji Music Follows Me można
słuchać muzyki, przechodząc z pokoju do pokoju, bez
konieczności ponownego uruchamiania nawigacji i
odtwarzania. Funkcja Music Broadcast umożliwia
jednoczesne nadawanie wybranej muzyki z centrum do
wszystkich stacji. Z funkcją My Room My Music wszyscy
członkowie rodziny mogą słuchać wybranej muzyki z
zapisanej kolekcji w każdym pomieszczeniu
wyposażonym w Bezprzewodowe centrum muzyczne lub
stację.
Możliwość dodania 5 stacji Wi-Fi
Dostęp dla wielu użytkowników
Dzięki temu osoby przebywające w różnych
pomieszczeniach mogą jednocześnie słuchać swoich
ulubionych utworów z bezprzewodowego centrum audio.
Dysk twardy 80 GB / 1500 płyt CD
Dysk twardy o pojemności 80 GB umożliwia
przechowywanie dużej liczby cyfrowych plików
muzycznych. Z łatwością mieści się na nim zawartość aż
1500 płyt CD! Wyjątkowa prędkość nagrywania pozwala
natomiast na niemal jednoczesne przegrywanie i
odtwarzanie muzyki.
Uniwersalne Plug & Play
Universal Plug & Play to standard branżowy
umożliwiający podłączanie do dowolnego urządzenia
wyposażonego w interfejs Universal Plug & Play w celu
odbierania lub wysyłania muzyki. W bezprzewodowym
centrum muzycznym interfejs ten jest standardową
metodą prostego połączenia z innymi urządzeniami
Universal Plug & Play. Dzięki temu centrum muzyczne
można łatwo podłączyć do innych urządzeń
multimedialnych w celu odbierania lub wysyłania ich
zawartości.
Music Broadcast — Tryb imprezy!
Zostań DJ-em na własnej imprezie! Z bezprzewodowym
centrum muzycznym to nic trudnego. Urządzenie
pozwala nadawać muzykę do wszystkich pomieszczeń
wyposażonych w bezprzewodową stacją audio
jednocześnie. Dzięki temu muzykę słychać w niemal
całym domu. Doskonały sposób na udane przyjęcie!
Music Follows Me
Dzięki tej funkcji nie musisz już rozstawać się ze swoją
ulubioną muzyką, przechodząc z jednego pomieszczenia
do drugiego, a także ponownie wyszukiwać i odtwarzać
utwór w innym pokoju. Teraz wystarczy tylko nacisnąć
odpowiedni przycisk, a Twoja muzyka podąży w ślad za
tobą, dokądkolwiek się udasz.
2-kierunkowy pilot zdalnego sterowania
Dwukierunkowy pilot Philipsa to prawdziwe wybawienie
dla osób nawigujących po setkach plików muzycznych.
Dzięki wyświetlanym w sześciu liniach informacjom
uporządkowanym według listy odtwarzania, albumu,
wykonawcy, gatunku lub utworu, umożliwia proste i
szybkie przeszukiwanie dużej ilości plików. Pilot może
być wygodnie obsługiwany jedną ręką i gwarantuje
wyjątkowe rezultaty.

Data wydania 2007-08-07

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: 2.0

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

12 NC: 9073 100 12724
EAN: 87 10895 88858 5

www.philips.com

* Windows jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem
handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
* Pojemność rzeczywista pamięci jest mniejsza

