
 

 

Philips Streamium
Vezeték nélküli zenei 
állomás

WAS6050
Engedje szabadon a zenét!

Élvezze a zenét az összes szobában – vezeték nélkül!
Az elegáns, hordozható WAS6050 vezeték nélküli zeneállomás tökéletes a bensőséges 
zenehallgatáshoz, ráadásul otthona bármely pontján hallgathatja. Az internetes rádiókon 
még több szórakoztató zenét talál...

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül
• Vezeték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között
• Élvezze az internetes rádiózás adta előnyöket
• Vezeték nélküli streaming a PC-jéről UPnP segítségével

Egyszerű navigáció és kezelés
• Az én szobám, az én zeném: Minden szobában más zene
• Zenesugárzás: hallgassa ugyanazt a zenét minden állomáson
• Music Follows Me: szobáról szobára követi a zene
• Tallózás a gyűjteményben album, előadó, műfaj és műsorszám szerint

Minőségi hangteljesítmény
• 15 W RMS
• D osztályú digitális erősítő 4 hangszórós rendszerrel
• wOOx hangszóró-technológia mély, erőteljes basszus hangokhoz



 Vezeték nélküli streaming
A vezeték nélküli streaming alkalmazásával 
nem kell nagy méretű hangfájlokat leöltenie és 
tárolni audioeszközén. Ehelyett kedvenc dalai 
folyamatosan áramlanak az összes 
zeneállomásra – egy időben. A Music follows 
Me szolgáltatásnak köszönhetően a zene 
szobáról szobára követi – nem kell újraindítani 
a navigációt és a lejátszást. A Music Broadcast 
funkció egyszerre sugározza a kívánt zenét a 
központból az összes zeneállomásra. A My 
Room, My Music szolgáltatás révén az összes 
családtag élvezheti a tárolt gyűjteményből 
kiválasztott zeneszámokat bármelyik szobában, 
amelyben vezeték nélküli zeneközpont vagy -
állomás található.

Élvezze az internetes rádiózás adta 
előnyöket
Az internetes rádióműsorok egy hangsugárzási 
szolgáltatás részei, amelyet az interneten 
keresztül sugároznak. Az egyik legnépszerűbb 
formátum az MP3-formátum. Néhány 
internetes állomás földi rádióállomásokkal vagy 
egy hálózattal társulnak, míg mások kizárólag 
internetes rádióállomásként működnek, és 
független adóként, kizárólag a világhálón 
sugározva adásaikat. Az internetes rádióval 
lehetősége van a világ bármely pontjáról 
származó online rádióállomások műsorainak 
hallgatására, így stílusok széles választéka, 
hírek, sporthírek, szórakoztató műsorok állnak 
az Ön rendelkezésére, csatlakozhat kedvenc 
közösségi műsoraihoz Ausztráliától Szerbiáig.

UPnP vezeték nélküli streaming
Tegye szabaddá a számítógépe teljes 
zenegyűjteményét zenerendszerén a 
Streamium vezeték nélküli hálózati 
zeneközpont segítségével! Az UPnP-kapcsolat 
lehetővé teszi bármilyen Universal Plug & Play 
használatra alkalmas készülékhez 
csatlakoztatható zene fogadását és átvitelét. A 
Streamium lehetővé teszi a hozzáférést, a 
választást és keresést számítógépe zenei 
könyvtárában. Csak használja a távvezérlőt, és 
válassza ki a kedvenc számait a Streamium 
zeneközponton keresztül, és indítsa el a 
lejátszást. Élvezze kedvenc zenéit vezeték 
nélkül és egyszerűen.
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Fénypontok
Vezeték nélküli zenei állomás
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Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, 

Rock
• Zenei teljesítmény: 30 W
• Hangkiemelés: Hangszínszabályzó, Incredible 

Surround, Magas/mély hangok szabályozása, 
Intelligens hangszínszabályzó, Dinamikus 
basszuskiemelés, „D" osztályú digitális erősítő

• Típus: Teljes terjedelem
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 7,5 W

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 4
• Hangszóró típusok: Nem leválasztható

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A)
• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Műfaj, 

Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, 
Azonos műfaj, Tömörítetlen zeneszámok

• Merevlemezes streaming mód: Wi-Fi sugárzás 5 
állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, 
„Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”

• ID3 tag támogatás
• Internetes rádió
• MP3 bitátviteli sebességek: 32–320 kb/s, CBR/VBR
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 áramlás 

hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli 
kapcsolat

• WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 60
• RDS: Hírek, Programtípus, Állomásinformáció
• Hangolási sávok: FM

Csatlakoztathatóság
• Tápkapcsoló: 110-220 V, 50/60 Hz
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11g)
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA
• Egyéb csatlakozások: Ethernet, FM antenna

Kényelem
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Kijelző típusa: LCD
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, spanyol
• Távvezérlő: 1-utas
• jelerősség kijelzése
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető
• Óra: Fő kijelzőn

Tartozékok
• Elemek: 2xAAA
• Távvezérlő: 1 utas távvezérlő
• garanciajegy: garanciajegy
• CD-ROM: Telepítő CD-ROM és WADM-szoftver
• Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, olasz, 

francia, holland, német, spanyol, norvég, finn, svéd, 
dán, portugál

• Felhasználói kézikönyv: Angol, olasz, francia, 
holland, német, spanyol, norvég, finn, svéd, dán, 
portugál

Méretek
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 355 mm x 

140 mm x 234 mm
• Fő kartondoboz súlya: 2,34 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 158 mm x 158 mm 

x 103 mm
• Készülék tömege: 1,04 kg
•
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* Egyes funkciókhoz szélessávú Internet-hozzáférés szükséges
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