
 

 

Philips Streamium
Bezprzewodowa stacja 
muzyczna

WAS6050
Uwolnij muzykę

Ciesz się muzyką w każdym pomieszczeniu — bezprzewodowo
Elegancka i przenośna bezprzewodowa stacja muzyczna WAS6050 to doskonały sposób 
na wspólne słuchanie muzyki tylko we dwoje w dowolnym miejscu w domu. Radio 
internetowe zapewnia więcej opcji muzycznych!

Słuchanie bezprzewodowe
• Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami
• Słuchaj internetowych stacji radiowych
• Bezprzewodowa transmisja z komputera przez interfejs UPnP

Prosta nawigacja i sterowanie
• Funkcja My Room, My Music: umożliwia słuchanie różnej muzyki w każdym pokoju
• Funkcja Music Broadcast: ta sama muzyka ze wszystkich stacji
• Music Follows Me: słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu
• Możliwość przeglądania kolekcji muzycznej według albumu, artysty, gatunku i utworu

Wyjątkowa jakość dźwięku
• 15 W RMS
• Wzmacniacz klasy „D” z zestawem 4 głośników
• Głośniki z technologią wOOx emitują silne i głębokie tony niskie



 Bezprzewodowa transmisja
Dzięki bezprzewodowej transmisji pobieranie i 
przechowywanie dużych plików muzycznych w 
urządzeniu audio nie jest konieczne. Zamiast 
tego można słuchać ulubionych utworów 
przesyłanych jednocześnie ciągłym 
strumieniem do wszystkich stacji muzycznych. 
Dzięki funkcji Music Follows Me można słuchać 
muzyki, przechodząc z pokoju do pokoju, bez 
konieczności ponownego uruchamiania 
nawigacji i odtwarzania. Funkcja Music 
Broadcast umożliwia jednoczesne nadawanie 
wybranej muzyki z centrum do wszystkich 
stacji. Z funkcją My Room My Music wszyscy 
członkowie rodziny mogą słuchać wybranej 
muzyki z zapisanej kolekcji w każdym 
pomieszczeniu wyposażonym w 
Bezprzewodowe centrum muzyczne lub stację.

Słuchaj internetowych stacji radiowych
Internetowe stacje radiowe nadają swoje 
audycje za pośrednictwem Internetu. Format 
MP3 jest jednym z najpopularniejszych 
formatów. Niektóre internetowe stacje 
radiowe stanowią część naziemnych lub 
sieciowych stacji radiowych, a inne są 
wyłącznie niezależnymi stacjami 
internetowymi, transmitującymi swoje 
programy wyłącznie w Internecie. Z radiem 
internetowym możesz cieszyć się dostępem do 
internetowych stacji radiowych w dowolnym 
miejscu na świecie, słuchać różnych gatunków 
muzyki, uzyskiwać informacje, słuchać 
wiadomości sportowych oraz programów 
rozrywkowych lub połączyć się np. z Austrii z 
ulubioną lub niszową stacją z Jugosławii.

Bezprzewodowa transmisja UPnP
Uwolnij swoją kolekcję plików muzycznych 
przechowywanych na komputerze i odtwarzaj 
je poprzez bezprzewodową stację muzyczną 
Streamium! Dzięki połączeniu UPnP, które 
umożliwia podłączenie do dowolnego 
urządzenia z funkcją Universal Plug & Play, 
odtwarzacz Streamium pozwala uzyskać 
dostęp do kolekcji plików muzycznych na 
komputerze, wybierać je i przeszukiwać. 
Wystarczy za pomocą pilota wybrać żądane 
utwory z odtwarzacza i odtworzyć je. Dzięki 
temu można słuchać ulubionej muzyki 
bezprzewodowo, ciesząc się łatwym dostępem 
do niej.
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Dźwięk
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock
• Moc muzyczna: 30 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Korektor, Incredible 

Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, 
Inteligentny korektor, Dynamiczne wzmocnienie 
basów, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”

• Typ: Pełnozakresowy
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 7,5 W

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 4
• Typy głośników: Nieodłączany

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC 

(m4A)
• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 

Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory 
nieskompresowane

• Tryb transmisji strum. z dysku twardego: 
Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, 
My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca 
muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)

• Obsługa znaczników ID3
• Radio internetowe
• Kodowanie MP3: 32 – 320 kb/s i VBR/CBR
• Tryb odtw. za pomocą poł. PC Link: Transmisja 

plików MP3 przez sieć, Połączenie 
bezprzewodowe Wi-Fi

• Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, 
CBR/VBR

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 60
• RDS: Wiadomości, Rodzaj programu, Informacje o 

stacji
• Pasma tunera: UKF

Możliwości połączeń
• Zasilanie: 110-220 V 50 Hz/60 Hz
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g)
• Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play: Włączone
• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA
• Inne połączenia: Ethernet, Antena zakresu UKF

Udogodnienia
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Typ wyświetlacza: LCD
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Języki menu ekranowego (OSD): Holenderski, 

Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański
• Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy
• Wskaźnik siły sygnału
• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Możliwość 

montażu naściennego
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym

Akcesoria
• Baterie: 2 x AAA
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM i 

oprogramowanie WADM
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, włoski, 

francuski, holenderski, niemiecki, hiszpański, 
norweski, fiński, szwedzki, duński, portugalski

• Instrukcja obsługi: angielski, włoski, francuski, 
holenderski, niemiecki, hiszpański, norweski, fiński, 
szwedzki, duński, portugalski

Wymiary
• Wymiary kartonu (SxGxW): 

355 mm x 140 mm x 234 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 2,34 kg
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 

158 mm x 158 mm x 103 mm
• Waga urządzenia: 1,04 kg
•
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* Niektóre funkcje wymagają dostępu do szerokopasmowego łącza 
internetowego
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