
cesse todos os seus CDs 
A
em t
Guarde toda 

da casa. Você

acompanhá-lo

Praze
• Tran
• Disc
• Tran

Naveg
• Mus
• Tran
• Con

Desem
• Pain
• Amp
odos os cômodos
a sua coleção de CDs em um disco rígido de 40 GB e ouça em todos os cômodos 

 pode ouvir uma música diferente em cada cômodo. Sua música vai poder 

 pela casa, onde você estiver. O controle remoto possui um display integrado

r ilimitado ao ouvir - wireless
smissão wireless entre a central de música e as estações
o rígido de 40 GB para armazenar e reproduzir até 750 CDs
smissão wireless do PC via UPnP

ação e controle fáceis
ic Follows Me: leve sua música com você de um cômodo para outro
smissão de música para reprodução simultânea em todas as estações
trole remoto bidirecional para uma navegação amigável

penho de alta qualidade
el Super Sound para sons graves profundos e nítidos
lificador digital classe "D" para desempenho sonoro de qualidade
 

Philips Streamium
Central e estação de 
música wireless

WACS700



uto
 

Som
• Ajustes do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutro
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves - 

3 fases, Equalizador, Incredible Surround, 
Controle de altos e graves, Amplificador Digital 
Classe "D", Equalizador inteligente

• Potência de saída: Potência total de 80 W RMS 
(central), 20 W RMS (estação)

• Controle de volume: Controle de volume (+/–)
• Potência de saída (RMS): 2 x 40 W RMS (central), 

2 x 10 W RMS (estação)

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2
• Tipos de alto-falantes: Subwoofer integrado, 

Painel Super Sound, Não destacável

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: WMA, MP3, PCM
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, CD de WMA
• Modos de reprodução de discos: Localizar 

próxima faixa/faixa anterior, Pesquisar próximo 
álbum/álbum anterior, Programação de 99 faixas, 
Repetir/Reprod. Aleatória/Programar, Avanço/
retrocesso

• Suporte a Tag ID3
• Tipo de carregador: Slot
• Taxas de transferência de MP3: 8 a 320 kbps e 

VBR
• Taxas de transferência de WMA: 16 a 128 kbps
• Modo de reprodução com disco rígido: Álbum, 

Gênero, Playlist, Todas as faixas, Mesmo artista, 
Mesmo gênero, Faixas não compactadas

• Modo de transmissão com disco rígido: "My 
Room, My Music", "Music Follows Me", 
Transmissão Wi-Fi para 5 estações, "Music 
Broadcast"

• Freqüências de amostragem: 8 a 48 kHz (MP3), 16 
a 48 kHz (WMA)

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: HDD
• Velocidade de gravação: 1 x, 4 x
• Formato de arquivo de áudio: MP3

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória interna: (40) GB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Sintonia digital automática
• Gravação automática
• Número de canais pré-sintonizados: 40

Conectividade
• Entrada para áudio cinch: AUX analógico (central/

estação)
• Saída de áudio cinch: Saída de linha analógica 

(central)
• Outras conexões: Ethernet
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Conexões wireless: LAN wireless (802,11g)
• Antena: FM - Dipolo
• Plug & Play wireless: Ativado
• Alimentação: 110 V, 60 Hz

Praticidade
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Branco
• Idiomas do menu OSD: Inglês, Holandês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol
• Gerenciamento de conteúdo digital: Software 

DMM incluído
• Eco Power Standby: 1 watt
• Indicação da intensidade do sinal
• Tipo de display: Tela de cristal líquido, Matriz de 

128 x 96 pontos, 60,7 mm x 52,3 mm (central), 48 
mm x 42 mm (estação)

• Montagem na parede / preso no teto: Pode ser 
montado na parede

Acessórios
• Cabos: Cabo Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM de instalação
• Controle remoto: Display bidirecional e 6 linhas, 

cartão
• Pilhas: 4 x AAA
• Cartão de garantia: Cartão de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 608 mm x 175 

mm x 303 mm (Centro) 360 mm x 128 mm x 283 
mm (Estação)

• Peso da caixa de embalagem master: 14 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 674 mm x 381 

mm x 376 mm
•
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