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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Neutrálne, 

Pop, Rock, Techno
• Hudobný výkon: (20) W
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 10 W + 10 W
• Zlepšenie kvality zvuku: 3 krokový dynamický bass 

boost, Ekvalizér, Incredible Surround, Ovládanie 
výšok a basov, Chytrý ekvalizér

• Typ: Ploché reproduktory Super Sound Panel
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Typy reproduktorov: Integrovaný subwoofer, 

Super Sound Panel, Neoddeliteľné

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, PCM, WMA
• 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
• Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie
• Automatické ukladanie
• Počet predvolených kanálov: 50
• Upevnenia tuneru: FM

Pripojiteľnosť
• Anténa: Dipólové FM
• Vstup audio cinch: Analógový pomocný (centrum/

stanica)

• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Napájanie: 220 V, 50 Hz
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g)
• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Typ displeja: displej LCD, Matica 128 x 96 bodov, 

48 mm x 42 mm (stanica)
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Konektor slúchadiel
• 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
• Manažment digit. obsahu: Vrátane softvéru 

WADM

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

WADM

Rozmery
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 422 mm x 201 mm x 

349 mm
• Váha hlavnej lepenky: 5.1 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 360 mm x 128 mm x 

283 mm
• Hmotnosť prístroja: 4.2 kg
•

Bezdrôtová hudobná stanica
  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-01-22

Verzia: 9.1.18

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
WAS

Najdôlež

Bezdrôto
Pri bezdrôto
hudobné sú
Namiesto t
sa posielajú
- a to súčas
do miestnos
potrebné zn
Funkcia Mu
centra na v
My Music s
z uloženej 
vybavená b
stanicou.

USB Dire
Pomocou re
hudbu na z
Všetko, čo m
prehrávanie
zariadenia.

Univerzá
Universal P
vám umožn
podporou U
bezdrôtové
Play, aby sa
pripojenie k
& Play. Vaš
jednoducho
ste prijímal

Super So
Super Soun
panelom, k
zaistil vysok
kompaktné
7000/12

itejšie f

vý prúdo
vom preno
bory do náš
oho môžete
 v ucelenom
ne. Nech vá
ti pomocou
ova spúšťa
sic Broadca
šetky stanic
i môže kaž
zbierky v ľu
ezdrôtovým

ct-MP3/W
žimu USB D
ariadení US
usíte urob

 hudby aleb

lne Plug &
lug & Play j
í pripojenie
niversal Plu

 hudobné ce
 zaručil jed
 iným zaria
e bezdrôtov
 pripojiť k in
i alebo pren

und Pane
d Panel je i
torý používa
ú kvalitu a 
ho reprodu
vý prenos
se nemusíte ukladať veľké 
ho zvukového zariadenia. 
 počúvať obľúbené skladby, ktoré 
 prúde na všetky hudobné stanice 
s hudba sprevádza z miestnosti 
 funkcie Music Follows Me - nie je 
ť navigáciu a prehrávanie. 
st súčasne vysiela želanú hudbu z 
e. S pomocou funkcie My Room, 
dý člen rodiny vychutnávať hudbu 
bovoľnej miestnosti, ktorá je 
 hudobným centrom alebo 

MA
irect môžete jednoducho vyberať 
B a prehrávať všetok obsah. 
iť, je zapojiť zariadenie USB na 
o exportovať obsah zo 

 Play
e technologický štandard, ktorý 
 k akémukoľvek zariadeniu s 
g & Play a prenášať hudbu. Vaše 
ntrum používa Universal Plug & 
noduchý a štandardný spôsob na 
deniam s podporou Universal Plug 
é hudobné centrum môžete 
ým mediálnym zariadeniam, aby 
ášali obsah.

l
novatívny reproduktor s plochým 
 najmodernejšiu technológiu, aby 
celospektrálny zvuk z plochého a 
ktora.
unkcie

http://www.philips.com

