
 

 

Philips Streamium
Post de muzică wireless

WAS6050
Eliberaţi-vă muzica

Bucuraţi-vă de întreaga colecţie de muzică în toate camerele - wireless

Staţia muzicală wireless WAS6050, şic şi transportabilă, este perfectă pentru un 
divertisment muzical intim sau pentru a vă bucura de muzică oriunde în casă. Pentru mai 
multe opţiuni, activaţi Radio prin Internet pentru divertisment din belşug…

Plăcerea neîngrădită a ascultării - wireless
• Streaming wireless între Music Center și staţii
• Ascultaţi Radio prin Internet
• Streaming wireless de la PC prin UPnP

Navigare simplă și control facil
• Camera mea, muzica mea: Ascultaţi stiluri muzicale diferite în fiecare cameră
• Funcţie "Music Broadcast": Ascultaţi aceeași muzică pe toate staţiile
• Music Follows Me: muzica vă poate urma în fiecare cameră
• Parcurgeţi colecţia dumneavoastră după artist, album, melodie sau gen

Sunet de calitate
• 15 W RMS
• Amplificator digital clasa 'D' cu un sistem de 4 boxe
• Tehnologia boxelor wOOx pentru un bas profund și puternic



 Streaming wireless
Cu posibilitatea de streaming wireless, nu mai 
este nevoie să descărcaţi și să stocaţi fișiere 
muzicale mari pe dispozitivul audio. În locul 
acestora, puteţi asculta melodiile preferate, 
transmise continuu către staţiile muzicale. 
Melodiile preferate vă pot urma dintr-o cameră 
în alta, cu ajutorul funcţionalităţii Music 
Follows Me. Nu mai este necesar să reluaţi 
navigarea și redarea. Melodiile preferate sunt 
transmise direct de la centru către staţii. Cu 
funcţiile My Room și My Music, orice membru 
al familiei se poate bucura de muzica preferată, 
în orice cameră în care există un centru sau o 
staţie muzicală wireless.

Ascultaţi Radio prin Internet
Radio prin Internet este un serviciu de emisie 
audio transmis prin Internet. Unul dintre cele 
mai populare formate este MP3. Unele posturi 
de Internet sunt afiliate la un post radio sau o 
reţea 'terestră', în timp ce altele sunt numai 
staţii de radio prin Internet, care sunt 
independente și își dedică emisiile numai către 
World Wide Web. Cu Radio prin Internet, vă 
puteţi bucura de acces la posturile de radio 
online de oriunde în lume și puteţi asculta o 
varietate de genuri, obţine știri, transmisii 
sportive și actualizări de divertisment sau vă 
puteţi conecta la posturi preferate sau de nișă 
din Austria până în Iugoslavia.

Streaming wireless UPnP
Eliberaţi întreaga colecţie de muzică de pe PC 
și redaţi-o prin intermediul staţiei muzicale 
wireless Streamium! Prin conexiunea UPnP, 
care vă permite să vă conectaţi la orice 
echipament compatibil Universal Plug & Play 
pentru a recepţiona sau transmite muzică; 
Streamium vă permite să accesaţi, să selectaţi și 
să căutaţi colecţia muzicală în PC. Utilizaţi 
telecomanda, selectaţi melodiile prin 
Streamium și redaţi-le. Savuraţi muzica 
preferată wireless și fără efort.
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Sunet
• Setări egalizator: Clasic, Jazz, Pop, Rock
• Putere muzicală: 30 W
• Caracteristici superioare sunet: Egalizator, 

Incredible Surround, Control înalte și joase, 
Egalizator inteligent, Dynamic Bass Boost, 
Amplificator digital clasa "D"

• Tip: Full range
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 7,5 W

Boxe
• Difuzoare încorporate: 4
• Tipuri de boxe: Nedetașabil

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC 

(m4A)
• Mod Redare pentru hard disk: Album, Gen, Listă de 

redare, Toate melodiile, Același artist, Același gen, 
Melodii necomprimate

• Mod Streaming pentru hard disk: Redare în regim 
de streaming Wi-Fi la 5 staţii, "Camera mea, muzica 
mea", "Muzica mă urmează", "Transmisii muzicale"

• Acceptă etichete ID3
• Radio prin Internet
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps și CBR/VBR
• Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin reţea, 

Conexiune fără fir Wi-Fi
• Rată de biţi WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Memorare automată
• Număr de canale presetate: 60
• RDS: Știri, Tip program, Informaţii staţie
• Mărci de tunere: FM

Conectivitate
• Alimentare: 110-220 V, 50 Hz/60 Hz

• Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g)
• Universal Plug & Play wireless: Activat
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
• Criptare/securitate: WEP 128 biţi, WEP 64 biţi, 

WPA
• Alte conexiuni: Ethernet, Antenă FM

Comoditate
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Tip ecran: LCD
• Eco Power Standby: 1 W
• Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Spaniolă
• Telecomandă: 1 mod
• Indicator putere semnal
• Montare pe perete / Suspendare plafon: Montare 

pe perete
• Ceas: Pe afișajul principal

Accesorii
• Baterii: 2 x AAA
• Telecomandă: Telecomandă unidirecţională
• Card de garanţie: Card de garanţie
• CD-ROM: CD-ROM de instalare și software 

WADM
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, italiană, franceză, 

olandeză, germană, spaniolă, norvegiană, 
finlandeză, suedeză, daneză, portugheză

• Manual de utilizare: Engleză, italiană, franceză, 
olandeză, germană, spaniolă, norvegiană, 
finlandeză, suedeză, daneză, portugheză

Dimensiuni
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 355 mm x 140 mm x 234 

mm
• Greutate bax: 2,34 kg
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 158 mm x 158 mm x 

103 mm
• Greutate set: 1,04 kg
•
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* Unele caracteristici necesită asistenţă pentru acces în bandă largă la 
Internet
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