
 

 

Philips Streamium
Безжична музикална 
станция

WAS6050
Освободете музиката си

Слушайте музиката си във всяка стая - безжично
Шикозната и преносима безжична музикална станция WAS6050 е идеална за самостоятелно 

развлечение с музика или за слушане на музика навсякъде около дома. За допълнителни 

музикални възможности настройте Интернет радиото за изобилие от забавления...

Безгранично удоволствие при слушане - безжично
• Безжично поточно предаване между музикалния център и станциите
• Слушайте Интернет радио
• Безжично поточно предаване от компютър през UPnP

Лесна навигация и управление
• Моята стая, моята музика: Слушайте различна музика във всяка от стаите
• Излъчване на музика: Слушайте една и съща музика на всички станции
• "Музиката ме следва": носете музиката със себе си от стая в стая
• Преглеждайте музикалната си колекция по албум, изпълнител, жанр и песен

Висококачествени звукови характеристики
• 15 W RMS
• Цифров усилвател клас D със система от 4 тонколони
• wOOx технология за високоговорители за дълбоки и мощни баси



 Безжично и поточно
С безжичното поточно прехвърляне не е 
необходимо да изтегляте и съхранявате в 
аудио устройството си огромни музикални 
файлове. Вместо това можете да слушате 
любимите си песни и да ги изпратите до 
всички музикални станции - съвсем 
едновременно. Нека музиката ви следва от 
стая в стая с функцията "Музиката ме 
следва" - без необходимост от повторно 
пускане на навигацията и 
възпроизвеждането. "Излъчване на музика" 
изпраща желаната музика от центъра 
едновременно до всички станции. А с 
"Моята стая, моята музика" всеки член на 

вашето семейството може да се радва на 
избраната си от съхраняваната колекция 
музика във всяка стая, снабдена с безжичен 
музикален център или станция.

Слушайте Интернет радио
Осигурете си лесен достъп до хиляди 
музикални канали и станции от цял свят 
през Интернет. Слушайте най-новите 
хитове или музика от любимия си жанр.

Безжично поточно предаване с UPnP
Освободете цялата си музикална колекция 
от компютъра си и я изпълнявайте през 

своята безжична музикална станция 
Streamium! С UPnP връзката, която ви 
позволява свързване към всяко устройство с 
възможности за универсален Plug & Play за 
приемане и предаване на музика; Streamium 
ви дава възможност за достъп, избор и 
търсене във вашата музикална колекция в 
компютъра. Просто използвайте 
дистанционното управление, избирайте 
песните си през Streamium и ги пускайте. 
Наслаждавайте се на любимата си музика - 
без кабел и без усилия.
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Звук
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, 
Рок

• Музикална мощност: 30 W
• Подобрение на звука: Еквалайзер, Incredible 

Surround™, Регулиране на високите и басите, 
Интелигентен еквалайзер, Цифрово усилване на 
басите, Цифров усилвател клас "D"

• Тип: Пълен обхват
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

• Изходна мощност (RMS): 2 x 7,5 W

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 4
• Типове високоговорители: Несменяем

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без 

DRM (m4A)
• Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, 
Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, От 
същия изпълнител, От същия жанр, 
Некомпресирани записи

• Режим поточно предаване на твърд диск: Wi-Fi 
поточно към 5 станции, "Моята стая, моята 
музика", "Музиката ме следва", "Излъчване на 
музика"

• Поддръжка на ID3 тагове
• Интернет радио
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps, CBR/VBR
• режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно 

MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
• Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/

VBR

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• Автоматично запаметяване
• Брой настроени канали: 60
• RDS: Новини, Тип на програмата, Информация 
за станцията

• Обхвати на тунера: FM

Възможности за свързване
• Мощност: 110-220 V, 50 Hz/60 Hz

• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 
(802.11g)

• Безжична универсалност с Plug & Play: Включено
• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-
битов, WPA

• Други връзки: Ethernet, FM антена

Удобство
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Тип на дисплея: LCD
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Езици на екранното меню: Холандски, 
Английски, Френски, Немски, Италиански, 
Испански

• Дистанционно управление: еднопосочен
• Индикатор за силата на сигнала
• За монтиране на стена/таван: За монтиране на 
стена

• Часовник: На основния дисплей

Аксесоари
• Батерии: 2 бр. тип AAA
• Дистанционно управление: Еднопосочно 
дистанционно

• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• CD-ROM: Инсталационен CD-ROM и WADM 
софтуер

• Ръководство за бърз старт: Английски, 
италиански, френски, фламандски, немски, 
испански, норвежки, фински, шведски, датски, 
португалски

• Ръководство за потребителя: Английски, 
италиански, френски, фламандски, немски, 
испански, норвежки, фински, шведски, датски, 
португалски

Размери
• Размери на кашона (ШxДxВ): 355 мм x 140 мм x 

234 мм
• Тегло на общия кашон: 2,34 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 158 мм x 158 
мм x 103 мм

• Тегло на апарата: 1,04 кг
•
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* Някои функции изискват високоскоростен интернет достъп
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