
 

Philips Streamium
Bezdrátová hudební 
stanice

WAS6050
Zpřístupněte svou hudbu

Vychutnejte si všechnu svou hudbu v každém pokoji – a to bezdrátově

Elegantní a přenosný přístroj WAS6050 Wireless Music Station je ideální pro dokonalý 
hudební zážitek nebo pro poslech hudby v libovolné místnosti bytu. Chcete-li mít k dispozici 
ještě více hudby, nalaďte si internetové rádio, kde je hojnost příležitostí k zábavě…

Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové
• Bezdrátový přenos mezi hudební základnou a stanicemi
• Vychutnejte si internetové rádio
• Bezdrátový přenos z počítače přes rozhraní UPnP

Snadná navigace a ovládání
• Můj pokoj, moje hudba: poslouchejte různou hudbu v každé místnosti
• Vysílání hudby: Poslouchejte stejnou hudbu na všech stanicích
• Music Follows Me: přenos hudby z jedné místnosti do druhé
• Procházejte svou kolekci podle alba, interpreta, žánru nebo skladeb

Kvalitní reprodukce zvuku
• 15 W RMS
• Digitální zesilovač třídy ‚D‘ se 4 reproduktory
• Technologie reproduktorů wOOx pro plné a prokreslené basy
 



 Bezdrátový přenos
Díky bezdrátovému přenosu není třeba 
stahovat a ukládat velké hudební soubory na 
tomto audio zařízení. Místo toho můžete 
poslouchat své oblíbené skladby, které jsou 
neustále přenášeny do všech hudebních stanic 
– současně. Nechte hudbu, aby vás pomocí 
funkce Music Follows me sledovala z místnosti 
do místnosti – nemusíte skladby opakovaně 
vyhledávat a přehrávat. Funkce Vysílání hudby 
vysílá současně požadovanou hudbu ze 
základny do jednotlivých stanic. S funkcí Můj 
pokoj, moje hudba si může kterýkoli člen 
rodiny užít vybranou hudbu z uložené sbírky 
v jakékoli místnosti vybavené bezdrátovou 
hudební základnou nebo stanicí.

Vychutnejte si internetové rádio

Snadný přístup k tisícům hudebních kanálů a 
stanic z celého světa díky síti Internet. 
Poslouchejte nejnovější hity či melodie svého 
oblíbeného žánru.

bezdrátový přenos UPnP
Osvoboďte z počítače celou svou sbírku hudby 
a přehrávejte ji pomocí bezdrátové hudební 
stanice Streamium! Díky funkci UPnP, které 
umožňuje připojení k libovolnému zařízení 
vybavenému rozhraním Universal Plug & Play, 
může zařízení Streamium získat přístup ke 
sbírce, vybírat a prohledávat sbírku hudby 
v počítače. Jednoduše použijte dálkové 
ovládání, vyberte pomocí zařízení Streamium 
skladby a přehrajte je. Vychutnejte si svou 
oblíbenou hudbu bezdrátově a bez námahy.
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• Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN •
Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Hudební výkon: 30 W
• Vylepšení zvuku: Ekvalizér, Incredible Surround, 

Regulace výšek a basů, Inteligentní ekvalizér, 
Dynamic Bass Boost, Digitální zesilovač třídy "D"

• Typ: Širokopásmový
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 7,5 W

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 4
• Typ reproduktorů: Pevně připojené

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez 

technologie DRM (m4A)
• Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, 

Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný interpret, 
Stejný žánr, Nekomprimované skladby

• Režim datového toku z pevného disku: Bezdrátový 
přenos Wi-Fi do 5 stanic, „Můj pokoj, moje hudba“, 
„Music Follows Me“, „Vysílání hudby“

• Podpora ID3 tagů: Ano
• Internetové rádio: Ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s, 

CBR/VBR
• Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud 

MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
• Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, 

CBR/VBR

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Automatické ukládání: Ano
• Počet kanálů předvoleb: 60
• Systém RDS: Zprávy, Typ programu, Informace o 

stanici
• Pásma tuneru: VKV

Možnosti připojení
• Spotřeba: 110-220 V 50 Hz/60 Hz

(802,11g)
• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Podporuje
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové, WPA
• Další připojení: Ethernet, Anténa VKV

Pohodlí
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý
• Typ displeje: LCD
• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, 

Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, 
Španělština

• Dálkové ovládání: Jednopásmová
• Indikace úrovně signálu: Ano
• Možnost montáže na stěnu nebo na strop: 

Možnost montáže na stěnu
• Hodiny: Na hlavním displeji

Příslušenství
• Baterie: 2 × AAA
• Dálkové ovládání: Jednocestný dálkový ovladač
• Záruční list: Záruční list
• CD-ROM: Instalační disk CD-ROM a software 

WADM
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

italština, francouzština, holandština, němčina, 
španělština, norština, finština, švédština, dánština, 
portugalština

• Uživatelský manuál: Angličtina, italština, 
francouzština, holandština, němčina, španělština, 
norština, finština, švédština, dánština, portugalština

Rozměry
• Rozměry obalu (š x h x v): 355 mm × 140 mm × 

234 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 2,34 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 158 mm × 158 mm × 

103 mm
• Hmotnost přístroje: 1,04 kg
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