
 

 

Philips Streamium
Bezprzewodowa stacja 
muzyczna z funkcją My 
Room, My Music i Music 
Broadcast z trybem Party!

7 różnych utworów alarmu 

dziennego

WAK3300
Ciesz się całą muzyką w każdym pomieszczeniu
Potężny dźwięk w niewielkiej obudowie
Stacja WAK3300 to nowość w świecie bezprzewodowej muzyki. Dzięki niewielkim 
rozmiarom i możliwości przenoszenia urządzenia możesz mieć bezprzewodowy dostęp 
do ulubionej muzyki w łóżku, w kuchni, a nawet w łazience.

Słuchanie bezprzewodowe
• Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami
• Bezprzewodowa transmisja z komputera przez interfejs UPnP

Prosta nawigacja i sterowanie
• Funkcja My Room, My Music: umożliwia słuchanie różnej muzyki w każdym pokoju
• Music Follows Me: słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu
• Funkcja umożliwia jednoczesne odtwarzanie muzyki na wszystkich stacjach

Pobudka przy różnych trybach alarmu
• 3 różne tryby alarmu: radio, sygnał dźwiękowy i przesyłana muzyka
• 7 różnych utworów alarmu dziennego z centrum muzycznego i komputera PC

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Technologia Micro Driver Sound



 Bezprzewodowa transmisja
Dzięki bezprzewodowej transmisji pobieranie i 
przechowywanie dużych plików muzycznych w 
urządzeniu audio nie jest konieczne. Zamiast 
tego można słuchać ulubionych utworów 
przesyłanych jednocześnie ciągłym 
strumieniem do wszystkich stacji muzycznych. 
Dzięki funkcji Music Follows Me można słuchać 
muzyki, przechodząc z pokoju do pokoju, bez 
konieczności ponownego uruchamiania 
nawigacji i odtwarzania. Funkcja Music 
Broadcast umożliwia jednoczesne nadawanie 

wybranej muzyki z centrum do wszystkich 
stacji. Z funkcją My Room My Music wszyscy 
członkowie rodziny mogą słuchać wybranej 
muzyki z zapisanej kolekcji w każdym 
pomieszczeniu wyposażonym w 
Bezprzewodowe centrum muzyczne lub stację.

Uniwersalne Plug & Play
Universal Plug & Play to standard branżowy 
umożliwiający podłączanie do dowolnego 
urządzenia wyposażonego w interfejs 

Universal Plug & Play w celu odbierania lub 
wysyłania muzyki. W bezprzewodowym 
centrum muzycznym interfejs ten jest 
standardową metodą prostego połączenia z 
innymi urządzeniami Universal Plug & Play. 
Dzięki temu centrum muzyczne można łatwo 
podłączyć do innych urządzeń multimedialnych 
w celu odbierania lub wysyłania ich zawartości.
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Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: PCM, MP3, WMA
• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 

Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory
• Tryb transmisji strum. z dysku twardego: 

Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, 
My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca 
muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)

• Obsługa znaczników ID3
• Kodowanie MP3: 64–320 kb/s

Możliwości połączeń
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g)
• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: 

Wł.
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA
• Słuchawki: 3,5 mm
• Inne połączenia: Ethernet, Antena zakresu UKF

Udogodnienia
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Białe
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Języki menu ekranowego (OSD): Holenderski, 

Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański

• Wskaźnik siły sygnału
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie radiem, 

Wyłącznik czasowy, Drzemka

Akcesoria
• Baterie: 1 x litowa bateria pastylkowa
• Pilot zdalnego sterowania: Typu karty
• CD-ROM: Philips Media Manager

Wymiary
• Wymiary kartonu (szer. x gł. x wys.): 320 mm 

(szer.) x 87 mm (wys.) x 200 mm (głęb.)
• Waga kartonu zbiorczego: 0,9 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 160 mm (szer.) x 

175 mm (wys.) x 67 mm (głęb.)
• Waga urządzenia: 0,8 kg

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 32 MB
• Typ pamięci wewnętrznej: Pamięć Flash

Wymagania systemowe
• Wymagana sieć komputerowa: Bezprzewod. lub 

przewod. sieć komp., Sieć bezprzewodowa
• Bezprzewodowe centrum muzyczne lub PC: 

Bezprzewodowe centrum muzyczne firmy Philips / 
komputer PC

•
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