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Lydavspilling
• Komprimeringsformat: PCM, MP3, WMA
• Avspillingsmodus for harddisk: Album, Sjanger, 

Spilleliste, Alle spor
• Streaming-modus for harddisk: Wi-Fi-streaming til 

fem stasjoner, "Mitt rom, min musikk", "Musikken 
følger meg", "Musikkringkasting"

• ID3 Tag-støtte
• MP3-bithastigheter: 64–320 kbps

Tilkoblingsmuligheter
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11 g)
• Trådløs Universal Plug and Play: Aktivert
• Strøm: AC 100–240 V, 50/60 Hz
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Andre tilkoblinger: Ethernet, FM-antenne

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Eco Power-ventemodus: 1 watt
• Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk

• Signalstyrkeindikasjon
• Alarmer: Summealarm, Radioalarm, Sleep timer, 

Snooze

Tilbehør
• Batterier: 1Litium Coin Cell
• Fjernkontroll: korttype
• CD-ROM: Philips Media Manager

Mål
• Mål, eske (BxDxH): 320 mm B x 87 mm H x 

200 mm D
• Vekt, hovedeske: 0,9 kg
• Produktmål (BxDxH): 160 mm B x 175 mm H x 

67 mm D
• Vekt, apparat: 0,8 kg

Lagringsmedium
• Innebygd minnekapasitet: 32 MB
• Innebygd minnetype: Blits

Systemkrav
• PC-nettverk kreves: Trådløst eller kablet PC-

nettverk, Trådløst nettverk
• Trådløs musikksenter eller PC: Philips trådløst 

musikksenter / PC
•

Trådløs musikkstasjon
  

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-01-22

Versjon: 4.1.11

12 NC: 9073 100 13356
EAN: 87 10895 96379 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
WAK

Produkt

Trådløs s
Med trådlø
lagre store 
lytte til favo
streames ti
musikken fø
lytte til mus
spille av. M
ønsker fra s
Mitt rom, m
utvalgt mus
utstyrt med

Universa
Universal P
som lar deg
Plug and Pl
musikk. De
Plug and Pl
tilkobling til
enheter. Du
til andre me
3300/1

høydepu

treaming
s streaming
musikkfiler 
rittsangene
l alle musik
lge deg fra

ikk overalt –
usikkringka
enteret til a
in musikk k
ikk fra den 
 trådløs mu

l Plug and
lug and Play
 koble deg 
ay-aktivert e
t trådløse m
ay for å sikr
 andre Univ
 kan enkelt
dieenheter
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 Play
 er en bransjestandardteknologi 
til en hvilken som helst Universal 
nhet for å motta eller overføre 
usikksenteret benytter Universal 
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ersal Plug and Play-aktiverte 
 koble det trådløse musikksenteret 
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