
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Station

WAK3300
Desfrute de toda a sua música, em qualquer divisão
Grande som num design compacto
A Estação WAK3300 dá-lhe uma nova experiência no que toca a música sem fios. Graças 
às suas pequenas dimensões e portabilidade, pode aceder sem fios à sua música favorita 
na cama, na cozinha ou até na casa de banho.

Prazer de audição ilimitado - sem fios
• Streaming sem fios entre o Music Center e a(s) Station(s)
• Streaming sem fios de PC através de UPnP

Fácil navegação e controlo
• My Room, My Music: Ouça canções diferentes em cada divisão
• Music Follows Me: leve a sua música de uma divisão para a outra
• Music Broadcast para reprodução em simultâneo para todas as Estações

Acorde com diferentes modos de alarme
• 3 modos de alarme diferentes: rádio, campainha e música
• Guarde 7 músicas diferentes de alarmes diários do Centro de Música/computador

Som de qualidade
• Tecnologia Micro Driver Sound



 Streaming sem fios
Com streaming sem fios, não tem de transferir e 
guardar ficheiros de música que ocupam muito 
espaço no dispositivo áudio. Em vez disso, pode 
ouvir as suas músicas favoritas à medida que são 
enviadas continuamente para todas as Music Stations 
- ao mesmo tempo. Leve a sua música de uma divisão 
para a outra com o Music Follows Me - sem ter de 
reiniciar a navegação e a reprodução. A função Music 
Broadcast transmite em simultâneo a música 
pretendida do Center para todas as Stations. Com o 
My Room, My Music, qualquer membro da família 
pode desfrutar da música da colecção seleccionada, 
em qualquer divisão equipada com um Wireless 
Music Center ou Station.

Plug & Play universal
O Plug & Play Universal é uma tecnologia 
normalizada da indústria que lhe permite ligar-se a 
qualquer dispositivo Plug & Play Universal para 
receber e transmitir música. O seu Centro de 
Música sem Fios utiliza o Plug & Play Universal para 
garantir uma forma fácil e normalizada de se ligar a 
outros dispositivos Plug & Play Universal. Pode 
facilmente ligar o seu Centro de Música sem Fios a 
outros dispositivos multimédia para receber ou 
transferir conteúdo.
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Destaques
Centro de Música sem Fios Philips / Computador
•

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: PCM, MP3, WMA
• Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, 

Género, Lista de música, Todas as faixas
• Modo de streaming do disco rígido: Streaming Wi-

Fi para 5 estações, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Suporte de identificação ID3
• Taxa de bits MP3: 64 - 320 kbps

Conectividade
• Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g)
• Plug & Play universal sem fios: Activado
• Potência: CA 100-240 V, 50/60 Hz
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: Ethernet, Antena FM

Comodidade
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branca
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Idiomas do Visor (OSD): Holandês, Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol

• Indicação da força do sinal
• Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, 

Despertador com Rádio, Temporizador, Snooze

Acessórios
• Pilhas: 1 x Pilha Lítio Tipo Moeda
• Comando à distância: tipo de cartão
• CD-ROM: Gestor Multimédia Philips

Dimensões
• Dimensões da caixa (LxPxA): 320 mm L x 87 mm 

A x 200 mm P
• Peso da caixa principal: 0,9 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 160 mm L x 175 

mm A x 67 mm P
• Peso do conjunto: 0,8 kg

Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 32 mb
• Tipo de memória incorporada: Flash

Requisitos do Sistema
• Necessária rede de PC: Rede de PC sem fios ou 

com fios, Rede sem fios
• Centro de Música sem fios ou Computador: 
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