
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Center

WAC7500
Dê liberdade à sua música

Desfrute de toda a sua música, em qualquer divisão – sem fios
Extraia e guarde a sua música na unidade de disco rígido (80 GB) do elegante centro de 
música sem fios Philips Streamium WACS7500 e oiça os seus temas preferidos em várias 
divisões da casa. Acentue o seu prazer com a imagem do álbum a cores e o rádio na Internet.

Toda a sua música num sistema sem fios
• Faça transferências sem fios entre Center, Station(s) e o computador
• Disco rígido de 80 GB para guardar e reproduzir até 1500 CDs
• Reprodução em CD e USB Directo
• Desfrute de rádio na Internet

Fácil navegação e controlo
• Interface do utilizador fácil e intuitiva com apresentação de imagens do álbum
• My Room, My Music: Ouça canções diferentes em cada divisão
• Music Broadcast: Ouça a mesma música em todas as estações
• Music Follows Me: leve a sua música de uma divisão para a outra

Som de qualidade
• 80 W RMS/Center, 30 W RMS/Station com painel Super Sound

Expansível
• Aumente o seu sistema adicionando até 5 estações Wi-Fi



 Transferência sem fios a partir de um 
computador
Utilizando uma rede Wi-Fi, desfrute das suas 
canções preferidas transmitidas da biblioteca do seu 
PC para o Streamium Wireless Music Center ou a(s) 
Station(s), ou do Streamium Center directamente 
para a(s) Station(s). Quer a sua colecção se encontre 
no Streamium ou no PC, pode preencher toda a sua 
casa com a mesma canção ou reproduzir um tema 
diferente em cada divisão - a escolha é sua. Sem fios, 
sem cabos, sem incómodos. Beneficie da liberdade 
de ouvir todos as tuas faixas em qualquer local da sua 
casa.

Desfrute de rádio na Internet
A rádio na Internet é um serviço de emissão de rádio 
que é transmitido pela Internet. Um dos formatos 
mais comuns é MP3. Algumas estações de rádio 
estão associadas a uma estação ou rede de rádio 
físicas, enquanto outras são   emitidas 
exclusivamente pela Internet, sendo independentes e 
emitindo apenas para a World Wide Web. Com a 
rádio da Internet, pode aceder a estações de rádio 
online em qualquer parte do mundo e ouvir uma 
grande variedade de géneros musicais; oiça notícias, 
programas de desporto e actualizações de 
entretenimento ou ligue-se a estações  locais ou às 
suas favoritas, da Áustria à Jugoslávia.

My Room, My Music
Com My Room, My Music, todos os membros da sua 
família podem seleccionar e reproduzir as suas 
canções preferidas a partir das colecções guardadas 
no Streamium Wireless Music Center. A tecnologia 
Multiple User Access transmite simultaneamente 
música seleccionada do Streamium Center para a 
Station. Um Streamium pode fornecer música a um 
máximo de cinco Stations, oferecendo seis opções 
de música para toda a família numa só divisão - ao 
mesmo tempo e imediatamente.

Music Broadcast to Stations
Seja o seu próprio DJ nas festas em casa e transmita 
em simultâneo a sua música de dança preferida a 
partir do Wireless Music Center para todas as 
Wireless Music Stations instaladas nos vários locais 
da casa. Óptimo para festas!

Music Follows Me
A funcionalidade Music Follows Me permite-lhe levar 
a sua música favorita de uma divisão para a outra sem 
ter de reiniciar a navegação e a reprodução dessa 
faixa. Basta premir um botão e a sua música favorita 
segui-lo-á para qualquer canto da sua casa.
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Destaques

* A memória disponível real poderá ser inferior devido à pré-
configuração do dispositivo

* Algumas funções poderão necessitar de suporte de acesso à Internet 
de banda larga
• Capacidade do Disco Rígido: 80 GB •
Som
• Definições do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, 

Rock, Tecno, Neutro
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost de 3 

níveis, Equalizador, Incredible Surround, Controlos 
de Graves e Agudos, Amplificador Digital de Classe 
"D", Equalizador inteligente

• Controlo do volume: Controlo do volume para 
cima/baixo

• Potência Musical: 160 W
• Potência de saída (RMS): 2 x 20 W + 40 W
• Tipo: Altifalantes Super Sound Panel

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Painel Super Som, Subwoofer 

integrado, Não destacável
• Altifalantes incorporados: 4

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, PCM, não 

DRM AAC (m4A)
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA
• Modos de reprodução de discos: Procura de Faixas 

Seguinte/Anterior, Repetição/Aleatório/Programa, 
Avanço/Inversão Rápido

• Suporte de identificação ID3
• Tipo de Carregamento: Ranhura
• Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, 

Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo 
artista, Mesmo género, Faixas não comprimidas

• Modo de streaming do disco rígido: Streaming Wi-
Fi para 5 estações, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• modo de reprodução por Ligação ao PC: 
Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi

• Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
• Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, 

Anterior/Seguinte, Parar
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxa de bits WMA: até 192kbps, CBR/VBR

Gravação Áudio
• Suporte multimédia de gravação: HDD
• Formato de ficheiro áudio: MP3
• Taxa de bits: 128, 160, 192, 256 e 320 kbps
• Velocidade de gravação: 1 x, 4 x

Suporte de armazenamento

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Sintonização digital automática
• Memorização automática
• Número de canais predefinidos: 50

Conectividade
• Entrada cinch áudio: AUX analógico (Center/

Station)
• Saída áudio cinch: Saída de linha analógica (Centro)
• Auscultadores: 3,5 mm
• Antena: FM Dipolo
• Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g)
• Plug & Play universal sem fios: Activado
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Entrada Aux: Entrada
• Alimentação: 220 V 50 Hz

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Holandês, 

Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
• Gestão de Conteúdo Digital: Software WADM 

incluído
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Tomada dos auscultadores
• Relógio: No ecrã principal
• Telecomando
• Montagem na parede / suspensão no tecto: Não

Acessórios
• Acessórios incluídos: Antena FM
• Pilhas: 2x AAA
• CD-ROM: CD-ROM de instalação, software 

WADM e utilitário.
• Manual de início rápido: Inglês
• Telecomando
• Manual do utilizador: Inglês
• Cartão da Garantia

Dimensões
• Dimensões da caixa (LxPxA): 710 mm x 240 mm x 

341 mm
• Peso da caixa principal: 10,6 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 614 mm x 172 

mm x 272 mm
• Peso da unidade: 8,83 kg
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