
 

 

Philips Streamium
Trådløs musikkstasjon med 
Mitt rom, min musikk og 
Musikkringkasting – 
Feststemning!

Gratis Internett-radio
Fargeskjerm

WAS7500
Sett musikken fri

Hør på all musikken i alle husets rom – trådløst
Med waS7500-stasjonene på forskjellige steder i hjemmet kan du spille av 
favorittmusikken din, og den overføres direkte fra musikksenteret eller PCen. Nyt Hi-Fi-
kvalitetslyd fra dette svært flate systemet.

Ubegrenset lyttefornøyelse – trådløst
• Trådløs streaming mellom musikksenter og stasjon(er)
• Hør på Internett-radio
• Trådløs streaming fra PC via UPnP
• USB Direct spiller musikk fra USB-flash-stasjoner

Enkel navigering og kontroll
• Musikkringkasting: Lytt til den samme musikken på alle stasjonene
• Lytt til musikk overalt: ta musikken med deg fra rom til rom
• Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med visning av albumcover
• Mitt rom, min musikk: lytt til forskjellig musikk i hvert rom

Kvalitetslyd
• 30 W RMS total utgangseffekt
• Innebygde woofere for dyp basslyd
• Super Sound Panel for klare mellomtone/diskant-frekvenser



 Trådløs streaming
Med trådløs streaming trenger du ikke å laste 
ned og lagre store musikkfiler på lydenheten. I 
stedet kan du lytte til favorittsangene dine 
mens de kontinuerlig streames til alle 
musikkstasjonene – samtidig. La musikken 
følge deg fra rom til rom med funksjonen for å 
lytte til musikk overalt – uten å måtte navigere 
på nytt og spille av. Musikkringkasting sender 
den musikken du ønsker fra senteret til alle 
stasjonene samtidig. Og med Mitt rom, min 
musikk kan alle familiemedlemmene nyte 
utvalgt musikk fra den lagrede samlingen i et 
rom som er utstyrt med trådløs musikksenter 
eller stasjon.

Musikkringkasting til stasjoner
Vær din egen DJ på festen, og spill 
favorittdansemusikken din fra det trådløse 
musikksenteret til alle trådløse lydstasjoner 

som er installert på ulike steder i hjemmet ditt. 
Ypperlig for fester!

Lytt til musikk overalt
Funksjonen for å lytte til musikk overalt lar deg 
ta med deg favorittmusikken din fra rom til 
rom i huset uten å måtte navigere på nytt og 
spille av nettopp det sporet. Du trykker bare 
på en knapp, og favorittlåten din følger deg 
overalt i huset.

Hør på Internett-radio
Internett-radio er en lydkringkastingstjeneste 
som overføres via Internett. Ett av de mest 
populære formatene er MP3. Noen Internett-
stasjoner er tilknyttet en bakkeradiostasjon 
eller et bakkenettverk, mens andre er rene 
Internett-radiostasjoner. Det vil si at de er 
uavhengige og bare kringkaster på World 
Wide Web. Med Internett-radio kan du glede 

deg over tilgang til elektroniske radiostasjoner 
fra hvor som helst i verden, og du kan lytte til 
mange forskjellige sjangere, få nyhets-, sports- 
og underholdningsoppdateringer, eller du kan 
koble deg til favoritt- eller nisjestasjoner fra 
Andorra til Østerrike.

Mitt rom, min musikk
Med Mitt rom og Min musikk kan hvert 
familiemedlem velge og spille av 
favorittmusikken sin fra de lagrede samlingene 
i det trådløse Streamium-musikksenteret. 
Teknologien for flerbrukertilgang overfører 
samtidig musikk fra Streamium-senteret til 
stasjonen. Ett Streamium-senter kan streame 
musikk til opptil fem stasjoner, noe som gir deg 
seks forskjellige musikkvalg, slik at hele familien 
kan høre på musikk i alle rom – samtidig og 
umiddelbart.
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Lyd
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Nøytral, Pop, 

Rock, Techno
• Musikkeffekt: 60 W
• Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking i tre 

trinn, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- og 
basskontroll, Smart equalizer, Klasse D digital 
forsterker

• Type: Super Sound Panel-høyttalere
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W + 10 W

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Høyttalertyper: Integrert subwoofer, Super Sound 

Panel, Ikke-avtakbar

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, PCM, WMA, ikke 

DRM AAC (m4A)
• Avspillingsmodus for harddisk: Album, Sjanger, 

Spilleliste, Alle spor, Samme artist, Samme sjanger, 
Ukomprimerte spor

• Streaming-modus for harddisk: Wi-Fi-streaming til 
fem stasjoner, "Mitt rom, min musikk", "Musikken 
følger meg", "Musikkringkasting"

• ID3 Tag-støtte
• USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, 

Stopp
• Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital søking
• Automatisk lagring
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 50
• RDS: Nyheter, Programtype, Stasjonsinformasjon
• Tunerbånd: FM

Tilkoblingsmuligheter
• Antenne: FM dipol
• Lyd, cinch inn: Analog AUX (senter/stasjon)

• Aux-inngang: Linjeinngang
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Drift: 220–240 V, 50 Hz
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11g)
• Trådløs Universal Plug and Play: Aktivert
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Skjermtype: LCD
• Eco Power-standbymodus: 1 watt
• Hodetelefonkontakt
• Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Norsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
• Fjernkontroll: 1-veis
• Signalstyrkeindikasjon
• Kan monteres på vegg / takfeste: Kan monteres på 

vegg
• Digital innholdshåndtering: WADM-programvare 

inkludert

Tilbehør
• Batterier: 2 AAA-batterier
• Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
• Garantikort: Garantikort
• CD-ROM: Installasjons-CD-ROM og WADM-

programvare
• Vedlagt tilbehør: FM-antenne
• Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, 

nederlandsk, tysk, finsk, norsk, svensk, dansk, 
portugisisk

• Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, 
nederlandsk, tysk, finsk, norsk, svensk, dansk, 
portugisisk

Mål
• Mål, eske (BxDxH): 430 mm x 170 mm x 346 mm
• Vekt, hovedeske: 5,1 kg
• Produktmål (BxDxH): 

387 mm x 128 mm x 272 mm
• Vekt, apparat: 3,64 kg
•
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* Noen funksjoner krever bredbåndstilgang til Internett
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