
 

 

Philips Streamium
Bezprzewodowa stacja 
muzyczna

WAS7500
Uwolnij muzykę

Ciesz się muzyką w każdym pomieszczeniu — bezprzewodowo
Mając w wybranym pomieszczeniu stacje muzyczne WAS7500, możesz natychmiast 
odtworzyć całą kolekcję muzyki przesyłaną bezprzewodowo z centrum muzycznego lub 
komputera. Ciesz się muzyką z tego niezwykle płaskiego zestawu w wysokiej jakości Hi-Fi.

Słuchanie bezprzewodowe
• Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami
• Słuchaj internetowych stacji radiowych
• Bezprzewodowa transmisja z komputera przez interfejs UPnP
• Możliwość odtwarzania muzyki z pamięci flash USB

Prosta nawigacja i sterowanie
• Funkcja Music Broadcast: ta sama muzyka ze wszystkich stacji
• Music Follows Me: słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu
• Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt
• Funkcja My Room, My Music: umożliwia słuchanie różnej muzyki w każdym pokoju

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Całkowita moc wyjściowa 30 W RMS
• Wbudowane głośniki niskotonowe zapewniają głębokie basy
• Głośniki Super Sound Panel przenoszą czyste średnie i wysokie częstotliwości



 Bezprzewodowa transmisja
Dzięki bezprzewodowej transmisji pobieranie i 
przechowywanie dużych plików muzycznych w 
urządzeniu audio nie jest konieczne. Zamiast tego 
można słuchać ulubionych utworów przesyłanych 
jednocześnie ciągłym strumieniem do wszystkich 
stacji muzycznych. Dzięki funkcji Music Follows Me 
można słuchać muzyki, przechodząc z pokoju do 
pokoju, bez konieczności ponownego uruchamiania 
nawigacji i odtwarzania. Funkcja Music Broadcast 
umożliwia jednoczesne nadawanie wybranej muzyki 
z centrum do wszystkich stacji. Z funkcją My Room 
My Music wszyscy członkowie rodziny mogą słuchać 
wybranej muzyki z zapisanej kolekcji w każdym 
pomieszczeniu wyposażonym w Bezprzewodowe 
centrum muzyczne lub stację.

Funkcja Music Broadcast nadaje muzykę 
do stacji
Zostań DJ-em na własnej imprezie! Z 
bezprzewodowym centrum muzycznym to nic 
trudnego. Urządzenie pozwala nadawać muzykę do 
wszystkich pomieszczeń wyposażonych w 
bezprzewodową stacją audio jednocześnie. Dzięki 
temu muzykę słychać w niemal całym domu. 
Doskonały sposób na udane przyjęcie!

Music Follows Me
Dzięki tej funkcji nie musisz już rozstawać się ze 
swoją ulubioną muzyką, przechodząc z jednego 
pomieszczenia do drugiego, a także ponownie 
wyszukiwać i odtwarzać utwór w innym pokoju. 
Teraz wystarczy tylko nacisnąć odpowiedni przycisk, 
a Twoja muzyka podąży w ślad za tobą, 
dokądkolwiek się udasz.

Słuchaj internetowych stacji radiowych
Za pomocą Internetu można w łatwy sposób uzyskać 
dostęp do tysięcy kanałów i stacji muzycznych z 
całego świata. Posłuchaj najnowszych przebojów i 
utworów z całego świata z ulubionego gatunku 
muzycznego.

My Room, My Music
Dzięki funkcji My Room, My Music każdy członek 
rodziny może wybierać i odtwarzać swoją ulubioną 
muzykę z kolekcji przechowywanych w centrum 
muzycznym Streamium. Technologia dostępu dla 
wielu użytkowników pozwala kilku użytkownikom 
jednocześnie przesyłać muzykę z bezprzewodowego 
centrum muzycznego Streamium do stacji. Jedno 
centrum muzyczne Streamium umożliwia 
równoległe przesyłanie dźwięku do pięciu stacji — 
co daje sześć źródeł jednocześnie odtwarzających 
różną muzykę. W ten sposób każdy z domowników 
może cieszyć się dowolnie wybranymi utworami we 
własnym pokoju.
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Zalety

* Niektóre funkcje wymagają dostępu do szerokopasmowego łącza 
internetowego
• Antena: Dipol FM
Dźwięk
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Neutralny, 

Pop, Rock, Techno
• Moc muzyczna: 60 W
• Funkcje poprawy dźwięku: 3-stop. dynamiczne 

wzmocnienie basów, Korektor, Incredible 
Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, 
Inteligentny korektor, Cyfrowy wzmacniacz klasy 
„D”

• Typ: Głośniki Super Sound Panel
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W + 10 W

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Typy głośników: Zintegrowany głośnik 

niskotonowy, Superdźwięk, Nieodłączany

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, PCM, WMA, bez DRM 

AAC (m4A)
• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 

Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory 
nieskompresowane

• Tryb transmisji strum. z dysku twardego: 
Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, 
My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca 
muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)

• Obsługa znaczników ID3
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 

Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Zatrzymywanie

• Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, 

CBR/VBR

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 50
• RDS: Wiadomości, Rodzaj programu, Informacje o 

stacji
• Pasma tunera: UKF

Możliwości połączeń

• Wejście audio typu cinch: Analogowe wejście AUX 
(centrum/stacja)

• Wejście AUX: Wejście liniowe
• Słuchawki: 3,5 mm
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g)
• Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play: Włączone
• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

Udogodnienia
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Typ wyświetlacza: LCD
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Gniazdo słuchawek
• Języki menu ekranowego (OSD): Holenderski, 

Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański
• Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy
• Wskaźnik siły sygnału
• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Możliwość 

montażu naściennego
• System zarządzania danymi cyfrowymi (Digital 

Content Management): Oprogramowanie WADM 
w zestawie

Akcesoria
• Baterie: 2 x AAA
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM i 

oprogramowanie WADM
• Akcesoria w zestawie: antena zakresu UKF
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, 

hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki, fiński, 
norweski, szwedzki, duński, portugalski

• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, hiszpański, 
włoski, holenderski, niemiecki, fiński, norweski, 
szwedzki, duński, portugalski

Wymiary
• Wymiary kartonu (SxGxW): 

430 mm x 170 mm x 346 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 5,1 kg
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 

387 mm x 128 mm x 272 mm
• Waga urządzenia: 3,64 kg
•

Data wydania 2018-03-30

Wersja: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

Dane techniczne
Bezprzewodowa stacja muzyczna

http://www.philips.com

