Philips Streamium
Wireless Music Center

WAC7500

Geef uw muziek de vrijheid
Geniet van al uw muziek in elke kamer - draadloos
Het gestroomlijnde Philips Streamium Wireless Music Center WAC7500 heeft een harde schijf
van 80 GB waarop u al uw muziek kunt rippen en opslaan. Vandaar streamt u de muziek mét het
bijbehorende CD-hoesje naar alle kamers van uw huis. Tevens kunt u genieten van internetradio.
Al uw muziek op één draadloos systeem
• Draadloos streamen tussen Music Center, Music Station(s) en PC
• Harde schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen
• Duizenden gratis internetradiozenders
• Directe weergave vanaf CD en USB
Eenvoudige navigatie en bediening
• Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen
• My Room, My Music: luister in elke kamer naar andere muziek
• Music Broadcast: luister op alle Stations naar dezelfde muziek
• Music Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis
Geluid van topklasse
• 80 W RMS/Center, 30 W RMS/Station met Super Sound Panel
Uitbreidbaar
• Breid uw systeem uit door maximaal 5 Wi-Fi-stations toe te voegen
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Wireless Music Center

Specificaties
Geluid

• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock,
Techno, Neutraal
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 3
stappen, Equalizer, Incredible Surround, Treble- en
basregeling, Klasse 'D' digitale versterker, Slimme
equalizer
• Volumeregeling: Volumeregeling
• Muziekvermogen: 160 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 20 W + 40 W
• Type: Super Sound Panel-luidsprekers

Kenmerken
Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•

Radioband: FM
Automatisch digitaal afstemmen
Automatisch opslaan
Aantal voorkeurzenders: 50

Connectiviteit

• Luidsprekertypen: Super Sound Panel,
Geïntegreerde subwoofer, Niet-afneembaar
• Ingebouwde luidsprekers: 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audioweergave

Gemak

Luidsprekers

• Compressie-indeling: MP3, WMA, PCM, niet-DRM
AAC (m4A)
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
• Discafspeelmodi: Volgende/vorige nummer
zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren, Snel
vooruit-/achteruitspoelen
• Ondersteuning van ID3-tag
• Ladertype: Sleuf
• Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre,
Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde
genre, Ongecomprimeerde nummers
• Streaming-modus harde schijf: Wi-Fi streaming
naar 5 stations, "My Room, My Music", "Music
Follows Me", "Music Broadcast"
• PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via
netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
• Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Stoppen
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR

Audio opnemen
•
•
•
•

Opnamemedia: HDD
Audiobestandsindeling: MP3
Bitsnelheid: 128, 160, 192, 256 en 320 kbps
Opnamesnelheid: 1x, 4x

Opslagmedia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audio cinch in: Analoge AUX (Center/Station)
Audio cinch out: Analoge lijnuitgang (Center)
Hoofdtelefoon: 3,5 mm
Antenne: FM-dipool
Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g)
Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
Aux-ingang: Lijningang
Vermogen: 220 V, 50 Hz
Schermtype: LCD
Achtergrondverlichting
Kleur van achtergrondverlichting: Wit
Taalversies in beeldschermmenu: Engels,
Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
Digitaal inhoudsbeheer: Inclusief WADM-software
Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
Hoofdtelefoonaansluiting
Klok: Op het hoofdscherm
Afstandsbediening
Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: Nee

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: FM-antenne
• Batterijen: 2 x AAA
• CD-ROM: Installatie-CD-ROM, WADM-software
en hulpprogramma's.
• Snelstartgids: Engels
• Afstandsbediening
• Gebruiksaanwijzing: Engels
• Garantiekaart

Afmetingen

Draadloos streamen met uw PC

Geniet via een Wi-Fi-netwerk van uw favoriete
nummers terwijl ze voortdurend van de
muziekbibliotheek vanaf uw PC worden gestreamd
naar het draadloze Streamium Music Center of naar
een of meer Stations, of rechtstreeks van het
Streamium Center naar de Stations. U kunt in uw
hele huis naar dezelfde muziek luisteren of in iedere
ruimte een andere track afspelen. Het maakt daarbij
niet uit of de muziekcollectie op de Streamium of op
uw PC is opgeslagen. De keuze is aan u. Geen
snoeren, kabels of problemen. U hebt de vrijheid om
overal in uw huis naar al uw muziek te luisteren.

My Room, My Music

Met My Room, My Music kan iedereen in uw gezin
zijn of haar favoriete muziek kiezen en afspelen uit de
opgeslagen verzameling op het draadloze Streamium
Music Center. De technologie voor toegang voor
meerdere gebruikers streamt tegelijkertijd de
geselecteerde muziek van het Streamium Center
naar het Station. Eén Streamium kan naar maximaal
vijf Stations muziek streamen, zodat u en uw gezin
tegelijkertijd in verschillende kamers kunnen
genieten van zes verschillende muziekkeuzen.

Music Broadcast naar Stations

Speel DJ op uw eigen feestje en speel via het
Wireless Music Center gelijktijdig uw favoriete
muziek af op alle Wireless Music Stations in de
verschillende delen van uw huis. Fantastisch voor
feestjes!

Music Follows Me

De Music Follows Me-functie geeft u de mogelijkheid
om uw favoriete muziek van de ene kamer naar de
andere te brengen zonder dat u het nummer
opnieuw hoeft te zoeken of af te spelen. Met een
simpele druk op de knop zal uw favoriete nummer u
overal in huis achtervolgen.

• Afmetingen verpakking (b x d x h): 710 mm x 240
mm x 341 mm
• Gewicht van de omdoos: 10,6 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 614 mm x 172 mm
x 272 mm
• Gewicht van het apparaat: 8,83 kg
•

• Capaciteit harde schijf: 80 GB
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* Het daadwerkelijk vrije geheugen kan minder zijn door de
configuratie van het apparaat
* Voor sommige functies is breedbandinternettoegang nodig

