
 elke kamer toegang tot al uw CD
In
Gewoon

Sla uw gehele

Sluit het app

overal in huis

Onbe
• Draa
• Toe
• Hard
• Draa

Eenvo
• Twe
• Rech
• Mus
• Mus

Uitbre
• 4 ex
's
 toevoegen aan uw geluidssysteem

 CD-collectie op een harde schijf van 80 GB op en luister ernaar in elke kamer. 

araat gewoon aan op uw huidige geluidssysteem en de muziek kan u eindelijk 

 volgen. Eenvoudige navigatie met de afstandsbediening met LCD-scherm.

perkt luisterplezier - draadloos
dloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)

gang voor meerdere gebruikers voor maximaal 5 streaming stations
e schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen
dloos streamen vanaf een PC via UPnP

udige navigatie en bediening
erichtingafstandsbediening voor gebruikersvriendelijke navigatie
tstreeks toegang tot inhoud, gesorteerd op artiest, album of playlist

ic Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis
ic Broadcast voor gelijktijdig afspelen op alle stations

idbaar
tra WiFi-stations toevoegen
 

Philips Streamium
Draadloos Music Center 
en Station met draadloze 
streaming

WACS5



 

Audioweergave
• Compressieformaat: 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

• 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: Sleuf
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR

Audio-opname
• Audioformaat: MP3
• Bitsnelheid: 128, 160 kbps
• Opnamemedia: HDD
• Opnamesnelheid: 1 x, 4 x

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 80 GB

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Lijnuitgang, 

Digitale coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, 
AUX-in

• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 
(802.11b)

• Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld

• Andere aansluitingen: Ethernet
• Voeding: 220 V 50 Hz

Gebruiksgemak
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• digitaal inhoudsbeheer: Inclusief DMM-software
• energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, 

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

Tweerichtingsafstandsbediening met LCD-scherm 
(Center) afstandsbediening (kaarttype) (Station)

• Signaalsterkte-indicator

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

Tweerichtingsafstandsbediening (Center) 
afstandsbediening (kaarttype) (Station)

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 472 mm (B) x 

220 mm (H) x 416 mm (D)
• Gewicht van de omdoos: 5,25 kg
• Afmetingen van het product (BxDxH): 360 mm 

(B) x 70 mm (H) x 325 mm (D) (Center) 45 mm 
(B) x 145 mm (H) x 172 mm (D) (Station)

• Gewicht van het apparaat: 4,1 kg (Center) 0,8 kg 
(Station) kg

•

Draadloos Music Center en Station met draadloze streaming
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