
 

Philips Streamium
Wireless Music Station

WAS6050
Dê liberdade à sua música

Desfrute de toda a sua música, em qualquer divisão – sem fios
Elegante e transportável, a Estação de Música sem Fios WAS6050 é perfeita para ouvir 
música no conforto da sala ou em qualquer divisão da sua casa. Para mais opções de 
música, sintonize a rádio na Internet e divirta-se…

Prazer de audição ilimitado - sem fios
• Streaming sem fios entre o Music Center e a(s) Station(s)
• Desfrute de rádio da Internet
• Streaming sem fios de PC através de UPnP

Fácil navegação e controlo
• My Room, My Music: Ouça canções diferentes em cada divisão
• Music Broadcast: Ouça a mesma música em todas as estações
• Music Follows Me: leve a sua música de uma divisão para a outra
• Pesquisa a sua colecção por álbum, artista, género e faixa

Som de qualidade
• 15 W RMS
• Sistema de classe D com 4 altifalantes e amplificado digital
• Tecnologia de altifalantes wOOx para graves profundos e potentes
 



 Streaming sem fios
Com streaming sem fios, não tem de transferir 
e guardar ficheiros de música que ocupam 
muito espaço no dispositivo áudio. Em vez 
disso, pode ouvir as suas músicas favoritas à 
medida que são enviadas continuamente para 
todas as Music Stations - ao mesmo tempo. 
Leve a sua música de uma divisão para a outra 
com o Music Follows Me - sem ter de reiniciar 
a navegação e a reprodução. A função Music 
Broadcast transmite em simultâneo a música 
pretendida do Center para todas as Stations. 
Com o My Room, My Music, qualquer membro 
da família pode desfrutar da música da 
colecção seleccionada, em qualquer divisão 
equipada com um Wireless Music Center ou 
Station.

Desfrute de rádio da Internet

Aceda facilmente a milhares de canais e 
estações de música de todo o mundo através 
da Internet. Ouça os êxitos ou as músicas mais 
recentes do seu género favorito.

Streaming sem fios UPnP
Liberte a sua colecção de música do PC e 
reproduza-a na sua Streamium Wireless Music 
Station! Com a ligação UPnP (permite a ligar a 
qualquer dispositivo compatível com Universal 
Plug & Play para a recepção ou transmissão de 
música), poderá aceder, seleccionar e 
pesquisar a colecção de música no seu PC. 
Com o telecomando, escolha as canções 
através do Streamium e reproduza. Desfrute 
dos seus temas preferidos sem fios e sem 
esforços.
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Destaques
Wireless Music Station
  



• Potência: 110-220 V 50 Hz/60 Hz
Som
• Definições do Equalizador: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Potência Musical: 30 W
• Melhoramento do Som: Equalizador, Incredible 

Surround, Controlos de Graves e Agudos, 
Equalizador inteligente, Dynamic Bass Boost, 
Amplificador Digital de Classe "D"

• Tipo: Gama completa
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo
• Potência de saída (RMS): 2 x 7.5W

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 4
• Tipos de altifalante: Não destacável

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM 

AAC (m4A)
• Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, 

Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo 
artista, Mesmo género, Faixas não comprimidas

• Modo de streaming do disco rígido: Streaming Wi-
Fi para 5 estações, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Suporte de identificação ID3
• Rádio da Internet
• Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps, CBR/VBR
• modo de reprodução por Ligação ao PC: 

Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
• Taxa de bits WMA: até 192kbps, CBR/VBR

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonização digital automática
• Memorização automática
• Número de canais predefinidos: 60
• RDS: Notícias, Tipo de Programa, Informações 

sobre a Station
• Bandas do Rádio: FM

Conectividade

• Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g)
• Plug & Play universal sem fios: Activado
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA
• Outras ligações: Ethernet, Antena FM

Comodidade
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branca
• Tipo de Ecrã: LCD
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Idiomas do Visor (OSD): Holandês, Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol
• Telecomando: 1 Sentido
• Indicação da força do sinal
• Montagem na parede / suspensão no tecto: 

Montagem na parede
• Relógio: No ecrã principal

Acessórios
• Pilhas: 2x AAA
• Telecomando: Telecomando de 1 sentido
• Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
• CD-ROM: CD-ROM de instalação e software 

WADM
• Manual de início rápido: Inglês, Italiano, Francês, 

Neerlandês, Alemão, Espanhol, Norueguês, 
Finlandês, Sueco, Dinamarquês, Português

• Manual do Utilizador: Inglês, Italiano, Francês, 
Neerlandês, Alemão, Espanhol, Norueguês, 
Finlandês, Sueco, Dinamarquês, Português

Dimensões
• Dimensões da caixa (LxPxA): 355 mm x 140 mm x 

234 mm
• Peso da caixa principal: 2,34 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 158 mm x 158 

mm x 103 mm
• Peso do conjunto: 1,04 kg
•
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