
 

Philips Streamium
Langaton musiikkiyksikkö

WAS6050
Vapauta musiikkisi

Nauti musiikista kaikissa huoneissa - langattomasti
Tyylikäs, kannettava WAS6050 langaton musiikkiyksikkö sopii täydellisesti musiikin 
kuunteluun omassa huoneessa tai kaikkialla kodissa. Lisää apua musiikinnälkään saat 
Internet-radiosta…

Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti
• Langaton suoratoisto musiikkikeskuksenja -asemien välillä
• Nauti Internet-radiosta
• Langatonta suoratoistoa tietokoneesta UPnP-tekniikalla

Helppo selaus ja hallinta
• Omassa huoneessa oma musiikki: kuuntele eri kappaleita eri huoneissa
• Musiikin lähetys: kuuntele samaa musiikkia kaikista yksiköistä
• Musiikki seuraa minua: kuuntele musiikkia vaikka joka huoneessa.
• Selaa kokoelmaa albumin, artistin, tyylin tai kappaleiden mukaan

Erinomainen ääni
• 15 W RMS
• Class D -digitaalivahvistin ja 4-kaiutinjärjestelmä
• Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx-kaiutintekniikalla
 



 Langaton suoratoisto
Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria 
musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle 
laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi 
kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan 
jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki 
huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -
toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta 
eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin 
lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskuksesta 
kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma 
musiikki -toiminnon myötä kaikki 
perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa 
kappaletta keskitetystä kokoelmasta missä 
tahansa huoneessa, jossa on langaton 
musiikkikeskus tai -asema.

Nauti Internet-radiosta

Helposti yhteys tuhansille musiikkikanaville ja 
maailman radioasemille Internetin kautta. 
Kuuntele uusimmat hitit ja suosikkikappaleesi.

Langaton UPnP-suoratoisto
Vapauta musiikkikokoelmasi tietokoneesta ja 
toista musiikkia langattoman Streamium-
musiikkiaseman kautta. UPnP-liitännän kautta 
voit siirtää musiikkia mihin tahansa Universal 
Plug & Play -yhteensopivaan laitteeseen. Sen 
avulla Streamium mahdollistaa tietokoneen 
musiikkikokoelman käyttämisen ja siitä 
hakemisen. Valitse Streamiumin 
kaukosäätimellä kappaleet ja ala toistaa. Nauti 
musiikista vaivattomasti, langattomasti.
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Kohokohdat
Langaton musiikkiyksikkö
  



• Virittimen aaltoalueet: FM • Laitteen paino: 1,04 kg
•

Ääni
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, 

Rock
• Musiikkiteho: 30 W
• Äänenparannus: Taajuuskorjain, Incredible 

Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Älykäs 
taajuuskorjain, Dynamic Bass Boost -
bassotehostus, Class D -digitaalivahvistin

• Tyyppi: Koko äänialue
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Lähtöteho (RMS): 2 x 7,5 W

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 4
• Kaiutintyypit: Kiinteä

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WMA, ei DRM AAC 

(m4A)
• Kiintolevyn suoratoistotila: Albumi, Laji, Soittolista, 

Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji, 
Pakkaamattomat raidat

• Kiintolevyn suoratoistotila: Wi-Fi-suoratoisto 
viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", 
"Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetys"

• ID3-tunnisteiden tuki
• Internet-radio
• MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps, CBR/VBR
• PC Link -toistotila: MP3-streaming verkosta, 

Langaton Wi-Fi-yhteys
• WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• Automaattitallennus
• Esiasetettujen kanavien määrä: 60
• RDS: Uutiset, Ohjelman tyyppi, Kanavatiedot

Liitännät
• Virta: 110-220 V, 50 Hz/60 Hz
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802.11g)
• Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
• LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
• Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, 

WPA
• Muut liitännät: Ethernet, FM-antenni

Käytön mukavuus
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttötyyppi: LCD
• Eco-valmiustila: 1 W
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

espanja
• Kaukosäädin: Yksisuuntainen
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys
• Kello: Päänäyttö

Lisätarvikkeet
• Paristot: 2 x AAA
• Kaukosäädin: Yksisuuntainen kaukosäädin
• Takuukortti: Takuukortti
• CD-ROM: Asennus-CD-levy ja WADM-ohjelmisto
• Pikaopas: Englanti, italia, ranska, hollanti, saksa, 

espanja, norja, suomi, ruotsi, tanska, portugali
• Käyttöopas: Englanti, italia, ranska, hollanti, saksa, 

espanja, norja, suomi, ruotsi, tanska, portugali

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 355 mm x 140 mm x 

234 mm
• Tukkupakkauksen paino: 2,34 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 158 mm x 158 mm x 

103 mm
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