
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Station ja 
Oma huone, Oma 
musiikki- ja Musiikin 
lähetys -toiminto - biletila!

Ilmainen internet-radio
Värinäyttö

WAS7500
Vapauta musiikkisi

Nauti musiikista kaikissa huoneissa - langattomasti
Kun WAS7500:n yksiköt ovat haluamissasi paikoissa eri puolilla kotiasi, voit hetkessä 
soittaa langattomasti lempimusiikkiasi musiikkikeskuksesta tai tietokoneesta. Nauti tämän 
erittäin ohuen järjestelmän hifi-äänentoistosta.

Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti
• Langaton suoratoisto musiikkikeskuksenja -asemien välillä
• Nauti Internet-radiosta
• Langatonta suoratoistoa tietokoneesta UPnP-tekniikalla
• USB Direct -suoratoisto musiikin toistamiseen USB Flash -asemista

Helppo selaus ja hallinta
• Musiikin lähetys: kuuntele samaa musiikkia kaikista yksiköistä
• Musiikki seuraa minua: kuuntele musiikkia vaikka joka huoneessa.
• Helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa levyn kansikuvituksen näyttö
• Omassa huoneessa oma musiikki: kuuntele eri kappaleita eri huoneissa

Erinomainen ääni
• Kokonaislähtöteho 30 W RMS
• Sisäisillä bassokaiuttimilla syvä bassoääni
• Super Sound -paneeli toistaa keski- ja korkeataajuusäänet kirkkaasti



 Langaton suoratoisto
Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria 
musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle 
laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi 
kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan 
jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki 
huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -
toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta 
eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin 
lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskuksesta 
kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma 
musiikki -toiminnon myötä kaikki 
perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa 
kappaletta keskitetystä kokoelmasta missä 
tahansa huoneessa, jossa on langaton 
musiikkikeskus tai -asema.

Musiikin lähetys yksiköihin
Voit olla DJ:nä omissa kotibileissäsi ja lähettää 
suosikkitanssimusiikkiasi langattomasta 

äänikeskuksesta samanaikaisesti kaikkiin kotiisi 
asennettuihin langattomiin yksiköihin. Soveltuu 
täydellisesti kotibileisiin!

Musiikki seuraa minua
Musiikki seuraa minua -ominaisuuden ansiosta 
voit siirtää suosikkimusiikkisi huoneesta 
toiseen ilman, että sinun tarvitsee selata ja 
toistaa tietty kappale uudelleen. 
Suosikkikappaleesi seuraa sinua kodissasi 
minne tahansa vain yhdellä painikkeen 
painalluksella.

Nauti Internet-radiosta
Internet-radio on Internetin kautta lähetettävä 
äänenlähetyspalvelu. Yksi suosituimmista 
tiedostomuodoista on MP3. Internet-asemat 
ovat joko tavallisten radioasemien tai -
verkkojen palveluja tai pelkästään Internetissä 
toimivia riippumattomia radioasemia. Internet-

radiolla voit nauttia kaikkien maiden 
verkkoradiolähetyksistä ja kuunnella 
monipuolisia ohjelmia: uutisia, urheilua ja 
viihdettä kaikkialta maailmasta.

Oma huone, oma musiikki
Oma huone, oma musiikki ja kukin 
perheenjäsen voi valita ja toistaa omaa 
mielimusiikkiaan langattomaan Streamium-
musiikkikeskukseen tallennetuista 
kokoelmista. Useita samanaikaisia käyttäjiä 
tukeva toistotekniikka mahdollistaa 
suoratoiston Streamium-keskuksesta asemaan. 
Yhdestä Streamiumista voidaan suoratoistaa 
musiikkia jopa viiteen asemaan. Valittavana on 
siis kuusi erilaista musiikkitarjontaa - 
samanaikaisesti ja välittömästi.
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Kohokohdat
Langaton musiikkiyksikkö
Ilmainen internet-radio Värinäyttö
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Ääni
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, 

Vapaavalintainen, Pop, Rock, Tekno
• Musiikkiteho: 60 W
• Äänenparannus: 3-asentoinen Dynamic Bass Boost, 

Taajuuskorjain, Incredible Surround -ääni, Basso- ja 
diskanttisäätö, Älykäs taajuuskorjain, Class D -
digitaalivahvistin

• Tyyppi: Litteät Super Sound -äänipaneelikaiuttimet
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W + 10 W

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Kaiutintyypit: Sisäinen subwoofer, Super Sound -

äänipaneeli, Kiinteä

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, PCM, WMA, ei DRM AAC 

(m4A)
• Kiintolevyn suoratoistotila: Albumi, Laji, Soittolista, 

Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji, 
Pakkaamattomat raidat

• Kiintolevyn suoratoistotila: Wi-Fi-suoratoisto 
viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", 
"Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetys"

• ID3-tunnisteiden tuki: KYLLÄ
• USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Seuraava/

edellinen, Pysäytys
• Näytetaajuudet: 8 - 48 kHz (MP3)
• MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
• WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Automaattitallennus: KYLLÄ
• Esiasetettujen kanavien määrä: 50
• RDS: Uutiset, Ohjelman tyyppi, Kanavatiedot
• Virittimen aaltoalueet: FM

Liitännät
• Antenni: FM-dipoli

• Äänitulokaapeli: Analoginen AUX-liit. (keskus/
yksikkö)

• Aux-tulo: Linjatulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Virta: 220 - 240 V, 50 Hz
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802.11g)
• Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
• LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)

Käytön mukavuus
• Taustavalo: KYLLÄ
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttötyyppi: LCD
• Eco-valmiustila: 1 W
• Kuulokeliitin: KYLLÄ
• Näyttökielet: hollanti, suomi, ranska, saksa, italia, 

espanja
• Kaukosäädin: Yksisuuntainen
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
• Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys
• Digitaalinen sisällönhallinta: WADM-ohjelmisto 

sisältyy toimitukseen

Lisätarvikkeet
• Akut: 2 x AAA
• Kaukosäädin: Yksisuuntainen kaukosäädin
• Takuukortti: Takuukortti
• CD-ROM: Asennus-CD-levy ja WADM-ohjelmisto
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni
• Pikaopas: Englanti, ranska, espanja, italia, hollanti, 

saksa, suomi, norja, ruotsi, tanska, portugali
• Käyttöopas: Englanti, ranska, espanja, italia, 

hollanti, saksa, suomi, norja, ruotsi, tanska, 
portugali

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 430 mm x 170 mm x 

346 mm
• Tukkupakkauksen paino: 5,1 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 387 mm x 128 mm x 272 

mm
• Laitteen paino: 3,64 kg
•
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Langaton musiikkiyksikkö
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* Joidenkin ominaisuuksien käyttäminen edellyttää laajakaistayhteyttä
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