
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Station 
med Mitt rum, Min musik 
och Utsändning av musik – 
Partyläge!

Kostnadsfri webbradio
Färgskärm

WAS7500
Släpp musiken fri

Lyssna på all din musik i alla rum – trådlöst
Med WAS7500-stationerna på olika platser i hemmet kan du omedelbart spela upp all 
din favoritmusik trådlöst från Music Center eller datorn. Njut av Hi-Fi-kvalitetsljud i det 
här ultratunna systemet.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst
• Streama trådlöst mellan Music Center och station(er)
• Lyssna på webbradio
• Streama trådlöst från PC via UPnP
• USB Direct spelar upp musik från USB-flashenheter

Enkel navigering och kontroll
• Utsändning av musik: lyssna på samma musik på alla stationer
• Musiken följer mig: ta med dig musiken från rum till rum
• Enkelt och intuitivt användargränssnitt med visning av albumgrafik
• Mitt rum, min musik: Lyssna på olika musik i varje rum

Ljud med hög kvalitet
• Total uteffekt på 30 W RMS
• Inbyggda woofer för djupt basljud
• Superljudspanel för klara medelhöga/höga frekvenser



 Streama trådlöst
Med trådlös streaming behöver du inte ladda 
ned och lagra stora musikfiler i din ljudenhet. 
Istället kan du lyssna på dina favoritlåtar 
samtidigt som de kontinuerligt strömmas till 
alla musikstationer. Ta med dig musiken från 
rum till rum med funktionen "Musiken följer 
mig" – du behöver inte upprepa navigering och 
uppspelning. Den önskade musiken sänds 
samtidigt från centralenheten till alla 
slavenheter. Och tack vare funktionen "Mitt 
rum-min musik" kan alla familjemedlemmar 
lyssna på sin egen musik från den lagrade 
samlingen i alla rum som är försedda med 
Wireless Music Center eller Wireless Music 
slavenhet.

Utsändning av musik till stationer
Var din egen DJ på festen och sänd samtidigt ut 
din favoritdansmusik från Wireless Music 

Center till alla trådlösa musikstationer i 
hemmet. Fantastiskt för fester!

Musiken följer mig
Med funktionen "Follow me" kan du ta med dig 
din favoritmusik från rum till rum i huset utan 
att behöva upprepa navigering och uppspelning 
för det aktuella spåret. Du behöver bara trycka 
på en knapp så kan du lyssna på din favoritlåt 
dig vart du än går i huset.

Lyssna på webbradio
Webbradio är en tjänst med radiosändningar 
via internet. Ett av de mest populära formaten 
är MP3. Vissa internetkanaler är knutna till 
"markbundna" radiokanaler medan andra är 
oberoende och finns bara på webben. Med 
webbradio kan du få tillgång till online-
radiokanaler i hela världen och du kan lyssna på 
program i många olika genrer – nyheter, sport 

och underhållning. Eller varför inte ratta in dina 
favorit- eller nischkanaler, från Albanien till 
Österrike.

Mitt rum, min musik
Med Mitt rum, Min musik kan varje 
familjemedlem välja och spela sin favoritmusik 
från de lagrade samlingarna i Streamium 
Wireless Music Center. Genom tekniken för 
flera användare strömmar musik som valts på 
Streamium-centralenheten till stationen. Med 
en Streamium kan du strömma musik till upp 
till fem stationer. Det ger sex olika 
musikalternativ för hela familjen så att alla 
samtidigt kan sitta i olika rum och lyssna på sin 
musik.
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Ljud
• Equalizer-inställningar: Klassiskt, Jazz, Neutral, Pop, 

Rock, Techno
• Musikeffekt: 60 W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) 3 steg, 

Equalizer, Incredible Surround, Diskant- och 
baskontroll, Smart equalizer, Digital klass D-
förstärkare

• Typ: Superljudspanel med högtalare
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Uteffekt (RMS): 2 x 10 W + 10 W

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Högtalartyper: Integrerad subwoofer, 

Superljudspanel, Ej löstagbar

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, PCM, WMA, DRM-fri 

AAC (m4A)
• Uppspelningsläge för hårddisk: Album, Genre, 

Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre, 
Okomprimerade spår

• Streamingläge för hårddisk: Wi Fi-streaming till 5 
slavenheter, "Mitt rum, min musik", "Musiken följer 
mig", "Utsändning av musik"

• ID3 Tag Support
• USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/

nästa, Stopp
• Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara
• Antal förinställda kanaler: 50
• RDS: Nyheter, Programtyp, Stationsinformation
• Radioband: FM

Anslutningar
• Antenn: FM-dipol
• Ljudingång (cinch): Analog AUX (center/station)

• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm
• Effekt: 220-240 V, 50 Hz
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g)
• Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Skärmtyp: LCD
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Hörlursuttag
• OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, 

Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
• Fjärrkontroll: 1-vägs
• Signalstyrkeindikering
• Väggmontering/Takbildvisningsavstånd: 

Väggmontering
• Digital innehållshantering: WADM-programvara 

medföljer

Tillbehör
• Batterier: 2 x AAA
• Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
• Garantisedel: Garantisedel
• CD-ROM: Installations-CD-skiva och WADM-

programvara
• Tillbehör som medföljer: FM-antenn
• Snabbstartguide: Engelska, franska, spanska, 

italienska, nederländska, tyska, finska, norska, 
svenska, danska, portugisiska

• Bruksanvisning: Engelska, franska, spanska, 
italienska, nederländska, tyska, finska, norska, 
svenska, danska, portugisiska

Mått
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 430 x 170 x 346 

mm
• Vikt på huvudkartong: 5,1 kg
• Produktmått (B x D x H): 387 x 128 x 272 mm
• Vikt: 3,64 kg
•
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* Vissa funktioner kräver internetuppkoppling via bredband
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