
Softwaregeschiedenis 
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn 

geïdentificeerd. Controleer de informatie van het apparaat voordat u de upgrade uitvoert. 

WMS8080 bestaat uit MCi8080 (Centre) en NP3700 (Station) en elke speler heeft zijn eigen 

softwaregeschiedenis. 

Voor zowel MCi8080 als NP3700 

Met de nieuwste software worden de volgende problemen verholpen: 

 

Systeemsoftwareversie: V2.58S 

 Het apparaat biedt nu ondersteuning voor de MyRemote-app. Met Philips MyRemote kunt u uw 
iPhone/iPad/iPod touch en Androïd-smartphone gebruiken als afstandsbediening voor uw NP3700 

Network Music Player. U kunt MyRemote verkrijgen door naar "MyRemote" te zoeken in de Apple 

App Store of Android Market Place. MyRemote detecteert automatisch Philips Streamium-

audiosystemen in hetzelfde Wi-Fi-netwerk en zorgt ervoor dat u de apparaten overal in huis kunt 

bedienen. 

 
Belangrijkste kenmerken van de MyRemote-app 

 Maak gebruik van alle muziekbronnen die 

op uw Philips-producten beschikbaar zijn, 

zoals harde schijven, computers, 

internetradio, FM-radio, CD/DVD en USB-

opslagapparaten.  

 Gebruik de modus Multiroom Music om 

verschillende muziek in verschillende 

kamers af te spelen of geniet van dezelfde 

muziek in elke kamer.  

 Blader door uw muziek per afspeellijst, 

artiest, album, genre of map, of gebruik de 

zoekmodus.  

 Profiteer van volledige controle over het 

afspelen, inclusief in-/uitschakelen, afspelen, 

pauzeren, volgende/vorige en volume.  

 Bekijk albumhoezen en informatie over 

muzieknummers tijdens het afspelen.  

 Configureer vaak gebruikte instellingen 

zoals geluid en tijd/alarm. 

 
 

 

 



 Info over de MyRemote-app 

Bedien uw verbonden Philips Smart LED-TV, Blu-ray-speler, home cinema-systeem en Streamium-producten met 

één enkele app. Philips MyRemote biedt verschillende bedieningsknoppen en vervangt de bij de apparaten 

geleverde afstandsbedieningen. Verbind al uw Philips-producten met hetzelfde netwerk en kies het apparaat dat u 

wilt bedienen. Dankzij extra functies als eenvoudige tekstinvoer en de weergave van foto's op uw TV wordt uw 

iPhone, iPod touch of iPad een handige afstandsbediening. 

 

 Verbeterde compatibiliteit voor iPhone/iPod-basisstation DCK3060; nu ondersteuning voor iOS 4.3.2. 

 

 

Alleen voor MCi8080 (Centre) 

Met de nieuwste software worden de volgende problemen verholpen: 

 

Systeemsoftwareversie: VD2.37S 

 Hiermee worden grafische verbeteringen doorgevoerd. 
 

 

Systeemsoftwareversie: D2.34S 

 Eerste versie. 
 

 

Alleen voor NP3700 (Station) 

Met de nieuwste software worden de volgende problemen verholpen: 

 

Systeemsoftwareversie: VE2.34S 

 Hiermee worden de zeldzame gevallen van het per ongeluk schakelen naar de RESCUE MODE 

(Herstelmodus) opgelost.  

 Verbeterde gevoeligheid voor "Zoeken naar draadloos netwerk".  

 Hiermee worden de problemen rond het tijdelijk blokkeren van het apparaat opgelost, wanneer de 

uPnP-server het netwerk verlaat.  

 Verbetering van partymodus (betere synchronisatie over langere periode).  

 Verbetering van decoderingscapaciteiten voor nummers met een lage bitsnelheid (< 48 kbps) voor 

WMA/MP3/M4A.  

 Snellere overschakelingsreactie van draadloos naar vaste verbinding.  

 Vereenvoudigd accountaanmeldingsscherm voor Napster.  

 Pictogrammen voor afspelen in willekeurige volgorde / herhalen zijn beschikbaar in touchscreen. 

 

Systeemsoftwareversie: E2.30S/E2.27S 

 Eerste versie. 


