
 

 

Philips Streamium
Bezdrátový Hi-Fi systém

WMS8080
Vychutnejte si hudbu Hi-Fi v každé místnosti
Posedlost zvukem
Vychutnejte si se systémem Multiroom Music zvuk Hi-Fi v každé místnosti. Věrný zvuk díky 
reproduktorům ClariSound a digitálnímu bezeztrátovému formátu FLAC vám zprostředkuje 
mimořádně široké zvukové jeviště a vaší komprimovanou digitální hudbu v CD kvalitě.

Veškerá vaše hudba na jediném bezdrátovém systému
• Díky systému Multiroom Music lze přehrávat skladby ve všech místnostech domu či bytu.
• 160GB pevný disk umožňuje uložení až 2 000 hudebních alb
• Nalaďte si některou z tisíců internetových rozhlasových stanic
• Bezdrátový přenos hudby a fotografií z PC/MACu

Obohaťte svůj prožitek
• Barevný dotykový displej pro snadné procházení
• Přehrávejte DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG a JPG

Připraveno. Stačí připojit
• Volitelný dok pro iPod/iPhone pro pohodlné přehrávání hudby
• Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips

Kvalitní reprodukce zvuku
• Funkce FullSound zajišťuje plné basy a čistou reprodukci vaší hudby
• 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“
• Celkový výstupní výkon 10 W RMS



 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk/Třída D

Naplňte místnost oblíbenou hudbou díky 
hudebnímu výkonu 2 x 50 W a digitálnímu 
zesilovači třídy „D“. Zesilovač převádí 
analogový signál na digitální, který poté zesiluje. 
Tento signál je pak veden do demodulačního 
filtru na koncový výstup. Zesílený digitální 
výstup poskytuje veškeré výhody digitálního 
zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě 
toho má také zesilovač více než 90% účinnost 
ve srovnání s tradičními zesilovači třídy AB. 
Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé 
rozměry a nízký ztrátový výkon.

160GB pevný disk/2 000 alb

160GB pevný disk tohoto zvukového systému 
Philips poskytuje velmi velkou kapacitu pro 
ukládání souborů s digitální hudbou z počítačů 
PC/MAC a snadno pojme až 2 000 hudebních 
alb. Úspora místa, inteligentní správa hudební 
sbírky a snadný přístup – vše na jednom místě.

Systém Multiroom Music

Systém Multiroom Music vám umožní 
přehrávat oblíbené skladby ve vynikající kvalitě 

po celém domě či bytě. Umožňuje bezdrátově 
přenášet hudbu ve zvukovém systému Philips 
Multiroom. Chcete-li jej aktivovat, stačí při 
přehrávání oblíbené skladby stisknout ikonu 
Multiroom Music. Hudba se začne přehrávat na 
všech stanicích, které jsou připojeny. Není 
nutné nic složitě nastavovat. Podělte se o své 
nejoblíbenější skladby se členy rodiny a přáteli.

Aplikace MyRemote

Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít 
iPhone, iPod Touch nebo chytrý telefon se 
systémem Android pro vzdálené ovládání AV 
výrobků Philips zapojených do sítě. Aplikace 
automaticky rozezná Blu-ray přehrávač Philips, 
domácí kino nebo hudební přehrávač 
Streamium zapojený do domácí sítě Wi-Fi a 
umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení 
z libovolného místa domu. A jestliže máte do 
sítě zapojeno více AV výrobků Philips, budete 
se mezi nimi moci přepínat a ovládat je 
nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena 
výhradně pro výrobky společnosti Philips.

Barevný dotykový displej

Dotykový displej umožňuje ovládat zařízení 
jednoduše stisknutím tlačítek na displeji místo 
fyzických tlačítek na zařízení. Stačí přístroj 
zapnout a na LCD displeji se zobrazí 
uživatelské rozhraní dotykové obrazovky se 
všemi možnostmi nastavení. Dotykový displej 
představuje kombinaci technologie LCD s 
dotykovými čidly a výkonným 

mikroprocesorem. Po stisknutí určité oblasti 
na obrazovce prstem je vyslán odpovídající 
signál do procesoru a příkaz je okamžitě 
proveden.

Volitelný dok pro iPod/iPhone

Jsou zde nové možnosti. Kromě přehrávání 
hudby z disků CD, přes připojení MP3 Link, 
pomocí vstupu AUX-in a pomocí 
bezdrátového přenosu z počítače PC/MAC 
nyní můžete přehrávat hudbu i z iPodu a 
iPhonu. Stačí iPod nebo iPhone vložit do doku, 
přepnout ho do dokovacího režimu a pomocí 
dálkového ovladače vybrat skladby, které 
chcete poslouchat. Pomocí dokovací kolébky, 
která je k dispozici jako volitelné příslušenství, 
můžete skladby ze své sbírky poslouchat ve 
vynikající kvalitě na zvukovém systému.

Ocenění EISA 
2011–2012
Systém WMS8080 je 
báječným zdrojem hudby 
pro váš celý domov. 
Naplňte pokoje hudbou 

nebo přehráváním zvuku na hlavní stanici, 
různých zdrojích či počítači 
prostřednictvím standardu DLNA. Navíc 
můžete uložit až 160 GB dat na jednotce 
externího pevného disku. Uživatelský 
komfort zvyšuje ovládání pomocí 
dotykové obrazovky a speciální aplikace 
pro iPhone a Android, zatímco zesilovač 
třídy Do výkonu 2 x 50 W produkuje 
mimořádně kvalitní zvuk. S tímto 
dokonalým zařízením máte vždy důvod 
k oslavě.
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•

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Neutrální, Regulace výšek a 

basů
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: 2 × 50 W RMS (MCI8080), 

2 × 5 W (NP3700)

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Odnímatelné 

mřížky reproduktorů
• Vestavěné reproduktory: 2 (NP3700)

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez 

technologie DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, 

Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný interpret, 
Stejný žánr

• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 
Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat 
Play (opakované přehrávání), Přehrávání 
náhodného výběru

• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-
CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB

• Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
• Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud 

MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
• Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/

další, Funkce stop, Repeat (Opakování), Náhodný 
výběr

• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 
variabilní

• Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, 
CBR/VBR

• Podpora ID3 tagů: Ano
• Vzorkovací frekvence: 8 kHz - 48 kHz (MP3)
• Internetové rádio: Ano

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Anténa: FM, dipólová
• Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN 

(802,11g), Bezdrátová síť LAN (802.11n), 
Bezdrátová síť LAN(802,11b)

• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Klient UPnP 
(MCi8080, NP3700), Server UPnP (MCi8080)

• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/

pravý)
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• USB: Port USB
• Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý 

cinch)
• Výstup videa - Digitální: Rozhraní HDMI

Úložná média
• Kapacita pevného disku: 160 GB
• Typ: USB HDD (Externí)

Pohodlí
• Typ displeje: Dotykový LCD displej
• Barva podsvětlení: Bílá

• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, 
Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská, 
Španělská, Portugalská, Švédština, Ruská

• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Konektor sluchátek: Ano
• Hodiny: Na hlavním displeji, internetový čas
• Budíky: Signál budíku, Buzení prostřednictvím disku 

CD, buzení z pevného disku, Buzení rádiem, 
Časovač

• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Indikátory: Režim DIM

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Příslušenství
• Externí 160GB pevný disk USB: Ano
• Dálkový ovladač: 2 x jednocestný dálkový ovladač
• Baterie: 4 x baterie AAA
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Kabel RCA 

(žlutý/červený/bílý), Anténa FM, Mezinárodní 
záruční list

• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 
francouzština, němčina, španělština, italština, 
holandština, norština, švédština, finština, 
portugalština, dánština, ruština, polština

• Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, 
němčina, španělština, italština, holandština, 
norština, švédština, finština, portugalština, dánština, 
ruština, polština (na pevném disku USB)

• Záruční list: Záruční list

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Převzorkování videa, Zvýšení rozlišení 
videa

Zobrazení fotografií
• Displej na zařízení: JPEG z USB, Přenos z počítače
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Média pro přehrávání: Obrazový disk CD na 

televizor

Přehrávání videa
• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 

Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý 
posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa 
zastavení, Zpomalený chod, Zvětšení

• Média pro přehrávání: DivX, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video 
CD/SVCD

Spotřeba
• Napájení: 200–240 V, 50 Hz (MCI8080)
• Síťový adaptér: 110–240 V (NP3700)

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

251 × 274 × 216 mm (MCI8080), 
291 × 148 × 152 mm (NP3700)

• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 
180 x 319 x 282 mm
WMS8080/12
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* Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.
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