
 

 

Philips Streamium
Draadloos Music Center 
en Music Station

WACS4500
In elke kamer genieten van uw muziek

Maak uw HiFi draadloos!
Sla uw gehele muziekcollectie op een harde schijf van 80 GB op en luister ernaar in elke 
kamer. Sluit het apparaat gewoon aan op uw huidige geluidssysteem en de muziek kan u 
eindelijk overal in huis volgen.

Uitbreidbaar
• 4 extra WiFi-stations toevoegen

Onbeperkt luisterplezier - draadloos
• Draadloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)
• Harde schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen
• Draadloos streamen vanaf een PC via UPnP
• Toegang voor meerdere gebruikers voor maximaal 5 streaming stations

Eenvoudige navigatie en bediening
• Music Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis
• Music Broadcast voor gelijktijdig afspelen op alle stations
• Rechtstreeks toegang tot inhoud, gesorteerd op artiest, album of playlist



 Draadloze streaming
Met draadloze streaming hoeft u geen grote 
muziekbestanden te downloaden en op uw 
audioapparaat op te slaan. In plaats daarvan kunt u 
direct naar uw favoriete nummers luisteren, omdat 
de muziek tegelijk naar alle Music Stations wordt 
gestreamd. Neem uw muziek mee van de ene kamer 
naar de andere met Music Follows Me zonder dat u 
een nummer opnieuw hoeft te zoeken en af te 
spelen. Music Broadcast speelt gelijktijdig via het 
Center uw favoriete muziek af op alle Stations. Met 
My Room, My Music kan iedereen in uw gezin muziek 
uit de opgeslagen verzameling kiezen en daar in elke 
kamer met een Wireless Music Center of Station van 
genieten.

Harde schijf van 80 GB/1500 CD's
De harde schijf van 80 GB biedt u een grote 
capaciteit om uw digitale muziekbestanden op te 
slaan. Er is ruimte voor maximaal 1500 audio-CD's. 
Zo bespaart u ruimte, kunt u uw muziekcollectie slim 
beheren en hebt u eenvoudig toegang tot uw muziek 
- dit alles op één plaats.

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.

Music Broadcast - Altijd feest!
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!

Universal Plug & Play
Universal Plug & Play is een toonaangevende 
technologie waarmee u verbinding kunt maken met 
elk willekeurig apparaat dat geschikt is voor 
Universal Plug & Play voor het ontvangen en 
verzenden van muziek. Het Wireless Music Center 
maakt gebruik van Universal Plug & Play zodat op een 
eenvoudige standaardmanier verbinding kan worden 
gemaakt met andere apparaten die geschikt zijn voor 
Universal Plug & Play. U kunt uw Wireless Music 
Center eenvoudig aansluiten op andere media-
apparaten voor het ontvangen en overzetten van 
content.

Rechtstreeks toegang tot content
U hoeft niet langer door honderden van uw CD's te 
zoeken om uw favoriete nummer van een bepaalde 
artiest te vinden. Met de intuïtieve geïntegreerde 
gebruikersinterface in het Wireless Music Centre 
van Philips kunt u nu bijna onmiddellijk en 
rechtstreeks toegang krijgen tot uw digitale 
muziekcollectie die is opgeslagen op de harde schijf 
(maximaal 750 CD's). U kunt meteen naar de muziek 
gaan die u wilt horen, gesorteerd op artiest, album, 
afspeellijst, genre of nummers.

Toegang voor meerdere gebruikers
Gezinsleden kunnen in 5 verschillende kamers 
gelijktijdig toegang krijgen en naar hun eigen 
muziekkeuze luisteren op het Wireless Audio 
Center.

4 extra WiFi-stations toevoegen
4 extra WiFi-stations toevoegen
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Kenmerken
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g) •
Audioweergave
• Compressie-indeling: PCM, MP3, WMA
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 99 nummers, 

Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige 
nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren, 
Snel vooruit-/achteruitspoelen

• Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, 
Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde 
genre

• Streaming-modus harde schijf: Wi-Fi streaming 
naar 5 stations, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Ondersteuning van ID3-tag
• Ladertype: Lade
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via 

netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
• WMA-bitsnelheden: 16-128 kbps

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

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 80 GB

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Lijnuitgang, 

Digitale optische uitgang

• Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
• Vermogen: 220 V, 50 Hz
• Audio cinch out: Analoge lijnuitgang (Center)
• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x

Gemak
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, 

Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
• Afstandsbediening: 2 

eenrichtingsafstandsbedieningen
• Schermtype: LCD
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires
• Batterijen: 4 x AA
• Kabels: Ethernet-kabel
• CD-ROM: Installatie-CD-ROM
• Afstandsbediening: 2 

eenrichtingsafstandsbedieningen
• Snelstartgids: Engels, Frans, Spaans
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, 

Duits
• Garantiekaart: Garantiekaart

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 472 mm (B) x 

177 mm (H) x 416 mm (D)
• Gewicht van de omdoos: 4,35 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 360 mm (B) x 70 

mm (H) x 325 mm (D)
• Gewicht van het apparaat: 4,1 kg kg
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