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AS7000 készülékkel bármelyik helyiségben azonnal lejátszhatja zenéit a 

üli zeneközpontról. Ezenfelül az opcionális 2 az 1-ben dokkolóval is 

oGear vagy iPod készülékén lévő zenéit.

talan élvezet - vezetékek nélkül
ték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között
 Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
sztő- és figyelmeztetőfunkció
koló GoGear és iPod eszközhöz (opcionális)
ték nélküli streaming a PC-jéről UPnP segítségével

erű navigáció és kezelés
ic Follows Me: szobáról szobára követi a zene
esugárzás az egydejű lejátszáshoz valamennyi állomáson
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r Sound panel a tiszta, mély basszushangokért
ztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
 

Philips Streamium
Vezeték nélküli zenei 
állomás

WAS7000



 

Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Semleges, Pop, Rock, Techno
• Zenei teljesítmény: (20) W
• Kimenő teljesítmény: 10 W + 10 W zenei 

teljesítmény
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 

lépés, Hangszínszabályzó, Incredible Surround, 
Magas/mély hangok szabályozása, Intelligens 
hangszínszabályzó

• Típus: Super Sound paneles hangszórók
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Hangszóró típusok: Integrált mélynyomó, Super 

Sound panel, Nem leválasztható

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, PCM, WMA
• 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
• Mintafrekvenciák: 8-48 kHz (MP3)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 50
• Hangolási sávok: FM

Csatlakoztathatóság
• Antenna: FM dipólus
• Cinch hangbemenet: Analóg AUX (központ/

állomás)

• Aux be: Vonalbemenet
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Feszültség: 220 V 50 Hz
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802,11 g)
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: 

Bekapcsolva
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)

Kényelem
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Kijelző típusa: LCD, 128 x 96 pontmátrix, 48 mm 

x 42 mm (állomás)
• Eco készenléti állapot: 1 W
• fejhallgató-csatlakozó
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, spanyol
• Távvezérlő: 1-utas
• jelerősség kijelzése
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető
• digitális tartalomkezelés: WADM szoftverrel 

ellátva

Tartozékok
• Elemek: 2 db AA méretű
• Távvezérlő: 1 utas távvezérlő
• garanciajegy: garanciajegy
• Kábelek: Ethernet kábel
• CD-ROM: Telepítő CD-ROM és WADM-

szoftver

Méretek
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 422 mm x 

201 mm x 349 mm
• Fő kartondoboz súlya: 5,1 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 360 mm x 128 

mm x 283 mm
• Készülék tömege: 4,2 kg
•

Vezeték nélküli zenei állomás
  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2009-01-22

Verzió: 9.1.18

12 NC: 9073 100 13402
EAN: 87 10895 98928 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
WAS

Termék

Vezeték 
A vezeték n
nagy méret
audioeszkö
áramlanak 
Music follow
szobáról sz
navigációt é
egyszerre s
összes zene
szolgáltatás
gyűjtemény
szobában, a
állomás talá

USB Dire
Az USB Dir
zenét az US
Mindössze 
hogy az az
exportálja.

Univerzá
A Universal
mellyel bárm
alkalmas ké
átvitele célj
Universal P
szabványos
Play haszná
csatlakozta
készülékek

Super So
A Super So
amely csúcs
teljes körű 
hangszóróe
7000/12

kijelölés

nélküli str
élküli strea
ű hangfájlo
zén. Ehelye
az összes z
s Me szolg

obára köve
s a lejátszá
ugározza a
állomásra. 
 révén az ö
ből kiválasz
melyben ve
lható.

ct – MP3
ect módban
B-eszközön
csatlakozta
on tárolt ze

lis Plug &
 Plug & Pla

ilyen, a Un
szülékre cs

ából. A veze
lug & Play s
 módon csa
latára alka
thatja veze
re, tartalom

und pane
und panel ú
technológiá

hangszolgál
gységen.
eaming
ming alkalmazásával nem kell 
kat leöltenie és tárolni 
tt kedvenc dalai folyamatosan 
eneállomásra – egy időben. A 
áltatásnak köszönhetően a zene 
ti – nem kell újraindítani a 
st. A Music Broadcast funkció 
 kívánt zenét a központból az 
A My Room, My Music 
sszes családtag élvezheti a tárolt 
tott zeneszámokat bármelyik 
zeték nélküli zeneközpont vagy -

/WMA
 egyszerűen ki kell választania a 
, és lejátszania a teljes tartalmat. 

tnia kell az USB-eszközt ahhoz, 
nét lejátssza, vagy a tartalmát 

 Play
y egy ipari szabványtechnológia, 
iversal Plug & Play használatára 
atlakozhat zene fogadása vagy 
ték nélküli zeneközpont az 
egítségével egyszerű és 
tlakozik a többi, Universal Plug & 
lmas készülékre. Könnyedén 
ték nélküli zeneközpontját más 
 fogadása vagy átvitele céljából.

l
jszerű, lapos hangszórópanel, 
s megoldással nyújt jó minőségű, 
tatást a lapos és kompakt 
ek

http://www.philips.com

