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Philips Streamium
Wireless Music Station

WAK3300



 

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: PCM, MP3, WMA
• Uppspelningsläge för hårddisk: Album, Genre, 

Spellista, Alla spår
• Streamingläge för hårddisk: Wi Fi-streaming till 5 

slavenheter, "Mitt rum, min musik", "Musiken 
följer mig", "Utsändning av musik"

• ID3 Tag Support
• MP3-bithastighet: 64–320 kbit/s

Anslutningar
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g)
• Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
• Effekt: AC 100–240 V, 50/60 Hz
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

WEP, WPA
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: Ethernet, FM-antenn

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• OSD-språk (On-screen Display): Holländska, 

Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska

• Signalstyrkeindikering
• Larm: Larmsignal, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion, Insomningsfunktion

Tillbehör
• Batterier: 1 x litiumknappcellsbatteri
• Fjärrkontroll: korttyp
• CD-ROM: Philips Media Manager

Mått
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 320 mm B x 87 

mm H x 200 mm D
• Vikt på huvudkartong: 0,9 kg
• Produktmått (B x D x H): 160 mm B x 175 mm H 

x 67 mm D
• Vikt: 0,8 kg

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 32 mb
• Inbyggd minnestyp: Flash

Systemkrav
• PC-nätverk krävs: PC-nätverk med sladd eller 

trådlöst, Trådlöst nätverk
• Wireless Music Center eller dator: Philips 

Wireless Music Center/dator
•

Wireless Music Station
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