
 

 

Philips Streamium
Bezdrôtová hudobná 
stanica

WAS6050
Osloboďte svoju hudbu

Vychutnajte si všetku vašu hudbu v každej miestnosti - bezšnúrovo

Elegantná a prenosná bezdrôtová hudobná stanica WAS6050 je vynikajúca pre súkromný 
zážitok z hudby alebo pre vychutnanie si hudby kdekoľvek v dome. Aby ste získali ešte 
viac hudby, nalaďte internetové rádio pre veľké množstvo zábavy …

Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo
• Bezdrôtový prenos medzi hudobným centrom a stanicou (stanicami)
• Vychutnajte si internetové rádio
• Bezdrôtový prenos údajov z PC cez UPnP

Jednoduchá navigácia a ovládanie
• Moja izba, moja hudba: Počúvajte inú hudbu v každej miestnosti
• Vysielanie hudby: Počúvajte rovnakú hudbu na všetkých staniciach
• Music Follows Me: vezmite si hudbu so sebou z miestnosti do miestnosti
• Prehľadávajte svoju kolekciu podľa albumu, interpreta, žánru a skladby

Kvalitný zvukový výkon
• 15 W RMS
• Digitálny zosilňovač triedy „D“ so 4-reproduktorovým systémom
• Technológia reproduktoru wOOx pre hlboký a výkonný bas



 Bezdrôtový prúdový prenos
Pri bezdrôtovom prenose nemusíte ukladať 
veľké hudobné súbory do nášho zvukového 
zariadenia. Namiesto toho môžete počúvať 
obľúbené skladby, ktoré sa posielajú v 
ucelenom prúde na všetky hudobné stanice - a 
to súčasne. Nech vás hudba sprevádza z 
miestnosti do miestnosti pomocou funkcie 
Music Follows Me - nie je potrebné znova 
spúšťať navigáciu a prehrávanie. Funkcia Music 
Broadcast súčasne vysiela želanú hudbu z 
centra na všetky stanice. S pomocou funkcie 
My Room, My Music si môže každý člen rodiny 
vychutnávať hudbu z uloženej zbierky v 
ľubovoľnej miestnosti, ktorá je vybavená 
bezdrôtovým hudobným centrom alebo 
stanicou.

Vychutnajte si internetové rádio
Internetové rádio je služba zvukového 
vysielania, ktorá sa poskytuje prostredníctvom 
Internetu. Jedným z najpopulárnejších 
formátov je MP3. Niektoré internetové stanice 
sú viazané na terestriálne vysielajúce 
rádiostanice alebo siete, zatiaľ čo iné vysielajú 
len prostredníctvom Internetu, zachovávajú si 
nezávislosť a realizujú svoje vysielanie výlučne 
prostredníctvom webu. Vďaka internetovému 
rádiu si môžete vychutnávať prístup k 
rádiostaniciam z ľubovoľnej krajiny sveta a 
počúvať široké spektrum žánrov; vypočujte si 
správy, informácie o športe, novinky z oblasti 
zábavy, prípadne sa pripojte k obľúbeným 
alebo miestne pôsobiacim staniciam od 
Rakúska až po Juhosláviu.

Bezdrôtový prenos údajov UPnP
Darujte svojej hudobnej zbierke vo vašom PC 
slobodu: prehrajte ju prostredníctvom 
bezdrôtovej hudobnej stanice Streamium 
Wireless! Zariadenie Streamium ponúka 
pripojenie UPnP, ktoré vám umožňuje pripojiť 
sa ku každému zariadeniu s podporou 
technológie Universal Plug & Play a prijímať 
alebo vysielať cezeň hudbu – získate tak 
prístup aj k vašej hudobnej zbierke v PC. Stačí 
siahnuť po diaľkovom ovládaní, vybrať 
konkrétne skladby prostredníctvom zariadenia 
Streamium a jednoducho ich prehrať. 
Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu 
bezdrôtovo a bez námahy.
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Hlavné prvky
Bezdrôtová hudobná stanica
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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock
• Hudobný výkon: 30 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Ekvalizér, Incredible 

Surround, Ovládanie výšok a basov, Chytrý 
ekvalizér, Dynamické zvýraznenie basov, Digitálny 
zosilňovač triedy "D"

• Typ: Celý rozsah
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 7,5 W

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 4
• Typy reproduktorov: Neoddeliteľné

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC 

(m4A)
• Režim prehrávania z pevného disku: Album, Žáner, 

Zoznam prehrávaných skladieb, Všetky skladby, 
Rovnaký umelec, Rovnaký žáner, 
Nekomprimované skladby

• Režim prúdenia z pevného disku: Prúdový prenos 
cez Wi-Fi do 5 staníc, „My Room, My Music - Moja 
izba, moja hudba“, „Music Follow Me - Hudba ma 
nasleduje“, „Music Broadcast - Hudobné 
vysielanie“

• Podpora ID3 textu
• Internetové rádio
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kb/s, CBR/VBR
• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom 

siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
• Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie
• Automatické ukladanie
• Počet predvolených kanálov: 60
• RDS: Správy, Typ programu, Informácie o stanici
• Upevnenia tuneru: FM

Pripojiteľnosť
• Príkon: 110-220 V, 50 Hz/60 Hz

• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 
(802,11g)

• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov, WPA
• Iné pripojenia: Ethernet, FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Typ displeja: displej LCD
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina

• Diaľkové ovládanie: 1-smerná
• Indikátor sily signálu
• Pripevniteľný na stenu/do stropu: Namontovateľné 

na stenu
• Hodiny: Na hlavnom displeji

Príslušenstvo
• Batérie: 2 x AAA
• Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
• Záručný list: Záručný list
• Disk CD-ROM: Inštalačný CD-ROM a softvér 

WADM
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, taliansky, 

francúzsky, holandsky, nemecky, španielsky, 
nórsky, fínsky, švédsky, dánsky, portugalsky

• Manuál používateľa: Anglicky, taliansky, francúzsky, 
holandsky, nemecky, španielsky, nórsky, fínsky, 
švédsky, dánsky, portugalsky

Rozmery
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 355 mm x 140 mm x 

234 mm
• Váha hlavnej lepenky: 2,34 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 158 mm x 158 mm x 

103 mm
• Hmotnosť prístroja: 1 04 kg
•
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Technické údaje
Bezdrôtová hudobná stanica

* Niektoré funkcie si vyžadujú podporu pre širokopásmový prístup k 
internetu
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