
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Station 
met My Room, My Music 
en Music Broadcast - 
overal in huis dezelfde 
muziek!

7 verschillende weknummers (elke dag 

1)

WAK3300
Al uw muziek in elke kamer

Grootse geluidsprestatie in een compact ontwerp
Het WAK3300-station brengt u een nieuwe sensatie op het gebied van draadloze 
muziek. Dankzij het kleine formaat en de draagbaarheid hebt u overal snel draadloos 
toegang tot uw favoriete muziek; in bed, in de keuken en zelfs in de badkamer.

Onbeperkt luisterplezier - draadloos
• Draadloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)
• Draadloos streamen vanaf een PC via UPnP

Eenvoudige navigatie en bediening
• My Room, My Music: luister in elke kamer naar andere muziek
• Music Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis
• Music Broadcast voor gelijktijdig afspelen op alle stations

Word wakker met verschillende wekmodi
• 3 verschillende wekmodi: radio, zoemer en gestreamde muziek
• Sla 7 verschillende weknummers (elke dag één) op via het Music Center en de PC

Geluid van topklasse
• Micro driver-geluidstechnologie



 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.

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.
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Kenmerken
Wireless Music Station met My Room, My Music en Music Broadcast - overal in huis 
dezelfde muziek!
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Audioweergave
• Compressie-indeling: PCM, MP3, WMA
• Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, 

Afspeellijst, Alle nummers
• Streaming-modus harde schijf: Wi-Fi streaming 

naar 5 stations, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Ondersteuning van ID3-tag
• MP3-bitsnelheden: 64 - 320 kbps

Connectiviteit
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11g)
• Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
• Vermogen: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: Ethernet, FM-antenne

Gemak
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, 

Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans

• Signaalsterkte-indicator
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, Radio-alarm, 

Sleeptimer, Snooze

Accessoires
• Batterijen: 1 lithiumknoopcelbatterij
• Afstandsbediening: kaarttype
• CD-ROM: Philips Media Manager

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 320 mm (B) x 

87 mm (H) x 200 mm (D)
• Gewicht van de omdoos: 0,9 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 160 mm (B) x 175 

mm (H) x 67 mm (D)
• Gewicht van het apparaat: 0,8 kg

Opslagmedia
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 32 MB
• Type ingebouwd geheugen: Flash

Systeemvereisten
• PC-netwerk vereist: Draadloos of vast PC-

netwerk, Draadloos netwerk
• Wireless Music Center of PC: Philips Wireless 

Music Center/PC
•
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Specificaties
Wireless Music Station met My Room, My Music en Music Broadcast - overal in huis 
dezelfde muziek!
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