
 

 

„Philips“ Streamium
Belaidė „Hi-Fi“ sistema, 
pritaikyta „Android™“

WMS8080
Klausykite aukščiausios kokybės muziką kiekviename kambaryje
Sužavėti garsų
Mėgaukitės puikiausios kokybės garsu kiekviename kambaryje, naudodamiesi sistema „Multiroom 

Music“. Neiškraipytą originalų garsą užtikrina „ClariSound“ garsiakalbiai ir „FLAC Digital Lossless“ įrašo 

formatas, suteikiantis jūsų suglaudinto formato skaitmeninių įrašų muzikai ypač plačios scenos pojūtį ir 

CD plokštelės kokybę.

Visa jūsų muzika vienoje bevielėje sistemoje
• „Multiroom Music“ groja dainas visuose namuose
• 160GB standusis diskas saugantis iki 2000 muzikos albumų
• Prisijunkite ir naudokitės tūkstančiais radijo stočių internete
• Belaidis muzikos ir nuotraukų siuntimas iš jūsų PC/MAC

Praturtinkite savo pojūčius
• Spalvotas jutiklinis ekranas palengvina naršymą
• Leiskite DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ir JPG

Paruošta prijungimui
• Nustatomas „iPod/iPhone“ prijungimas patogiam muzikos atkūrimui
• Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus

Kokybiškas garsas
• „FullSound“ papildys jūsų muziką sodresniais bosais ir aiškesniu garsu
• 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas su D klasės skaitmeniniu stiprintuvu



 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas/D klasė

Pripildykite kambarį mėgstamos muzikos su 
2x50W RMS muzikos išvesties galia ir D klasės 
skaitmeniniu stiprintuvu. Stiprintuvas paima 
analogišką garsą, kurį paverčia skaitmeniniu ir 
sustiprina. Signalas pereina per demoduliavimo 
filtrą ir suteikia galutinę išvestį. Sustiprinta 
skaitmeninė išvestis suteikia visus skaitmeninio 
garso įrašo privalumus, įskaitant patobulintą 
garso kokybę. Stiprintuvas yra daugiau nei 90 % 
efektyvesnis, palyginti su tradiciniais AB 
stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta 
galingu stiprintuvu.

160GB standusis diskas / 2000 albumų

160 GB standusis diskas yra didelės talpos, 
todėl galite laikyti PC/MAC skaitmeninės 
muzikos failus ir iki 2000 muzikinių albumų. 
Vietą taupantis, išmanus muzikinės kolekcijos 
tvarkymas, lengva prieiga ir viskas vienoje 
vietoje.

„Multiroom Music“

Grokite savo mėgstamas dainas ir pripildykite 
namus neįtikėtinai sodraus ir tyro garso. 

Naudodamiesi „Multiroom Music“ funkcija 
siųskitės muziką belaidžiu būdu į savo „Philips 
Multiroom“ garso sistemą. Norėdami aktyvinti, 
paprasčiausiai paspauskite „Multiroom Music“ 
piktogramą grojant mėgstamai dainai, ir tol, kol 
kiekviena stotis prisijungia, tai tampa jūsų 
muzikos dalijimosi ir mėgavimosi dalimi – be 
jokio sudėtingo nustatymo. Dalykitės geriausia 
muzika su šeima ir draugais.

„MyRemote“ programa

„Philips MyRemote“ programa leidžia naudoti 
„iPhone“, „iPod Touch“ ar „Android 
Smartphone“ kaip nuotolinio valdymo pultą 
jūsų „Philips“ tinklo AV produktams valdyti. 
Programa automatiškai atpažįsta „Philips Blu-
ray“ grotuvą, namų kino teatrą ar „Streamium“ 
garso sistemą, sujungtą su jūsų namų „Wi-Fi“ 
tinklu, ir jūs galite kontroliuoti prietaisus iš bet 
kurios namų vietos. O jei turite daugiau nei 
vieną „Philips“ tinklo AV produktą, programa 
leis perjungti jas ir reguliuoti kiekvieną jų 
atskirai. Ši nemokama programa buvo 
išskirtinai sukurta „Philips“.

Spalvotas jutiklinis ekranas

Jutiklinio ekrano nustatymas leidžia reguliuoti 
savo prietaisą paprasčiausiai spaudžiant 
mygtukus ekrane, o ne iškilius prietaiso 
mygtukus. Paprasčiausiai įjunkite savo prietaisą, 
ir LCD ekrane atsiras jutiklinio ekrano sąsajos 
su visomis nustatymų parinktimis. Jutiklinio 
ekrano nustatymas suderina LCD ekrano 

technologiją su slėginiais davikliais ir galingu 
skaitmeniniu mikroprocesoriumi. Kai pirštu 
paspaudžiate tam tikrą vietą ekrane, 
atitinkamas signalas siunčiamas į procesorių ir 
nedelsiant vykdoma komanda.

Nustatomas „iPod/iPhone“ prijungimas

Jūsų galimybės padidėjo. Jūs galite ne tik groti 
CD ir siųstis muziką naudodamiesi „MP3 Link“, 
AUX įvestimi ir belaidžiu PC/MAC, bet ir leisti 
visą „iPod“ ir „iPhone“ turinį. Paprasčiausiai 
prijunkite „iPod“ ir „iPhone“, perjunkite į 
prisijungimo režimą ir pasirinkite dainas, kurių 
norite klausytis, naudodamiesi nuotoliniu 
valdymu. Prijungimo įrenginys yra papildomas 
priedas, persiunčiantis jūsų asmeninę kolekciją 
į aukštos kokybės garso sistemą.

EISA apdovanojimai 
2011–2012 m.
WMS8080 paskleidžia 
nuostabią muziką po visus 
jūsų namus. Keli kambariai 
gali būti pripildyti vienu 

metu transliuojant garsą iš pagrindinės 
stoties per įvairius šaltinius, taip pat 
DLNA srautinį perdavimą iš kompiuterio. 
Be to, galite laikyti savo muziką ir 
nuotraukas jo 160 GB išoriniame 
standžiajame diske. Valdymas jutikliniu 
ekranu ir specialios „iPhone“ ir „Android“ 
programėlės suteikia vartotojui įvairių 
galimybių, o 2x50 W D klasės stiprintuvas 
perteikia išskirtinai aiškų ir detalų garsą. 
Įsigijus šį puikų įrenginį jūsų namuose 
visada bus dėl ko rengti pobūvius.
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Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: „Neutral“, Aukštųjų ir 

žemųjų dažnių reguliavimas
• Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis 

stiprintuvas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 2x50W RMS (MCI8080), 2x5W 

(NP3700)

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, Nuimamos 

garsiakalbių grotelės
• Integruoti garsiakalbiai: 2 (NP3700)

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, ne DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Standžiojo disko leidimo režimas: Albumas, Žanras, 

Grojaraštis, Visi takeliai, Tas pats atlikėjas, Tas pats 
žanras

• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 
/ ankstesnio garso takelio paieška, Kartoti grojimą, 
Maišyti grojimą

• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD, USB atmintinė

• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
• Kompiuterio jungties atkūrimo režimas: MP3 

siuntimas per tinklą, Wi-Fi belaidė jungtis
• „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, 

Ankstesnis/kitas, Stabdyti, Kartoti, Groti atsitiktine 
tvarka

• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• WMA sparta bitais: iki 192kbps, CBR/VBR
• ID3-tag palaikymas
• Imties dažniai: 8-48 kHz (MP3)
• Internetinis radijas

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• Antena: FM dipolis
• Bevielės jungtys: Wireless LAN(802.11g), Wireless 

LAN (802.11n), Wireless LAN(802.11b)
• Universalus supaprastintas diegimas: UPnP klientas 

(MCi8080, NP3700), UPnP serveris (MCi8080)
• Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
• Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D)
• Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• USB: USB jungtis
• Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė CVBS 

(geltona RCA jungtis)
• Vaizdo išvestis - skaitmeninė: HDMI

Saugojimo laikmena
• Kietojo disko talpa: 160 GB
• Tipas: USB HDD (išorinė)

Patogumas
• Ekrano tipas: Jutiklinis LCD ekranas
• Fono spalva: Balta
• Ekrano meniu kalbos: anglų, olandų, prancūzų, 

vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų, rusų
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas
• Ausinių lizdas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Interneto laikas
• Žadintuvai: žadintuvas su signalu, CD žadintuvas, 

HDD žadintuvas, radijo žadintuvas, Išsijungimo 
laikmatis

• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas
• Rodmenys: DIM režimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

Priedai
• 160 GB USB HDD (išorinis)
• Nuotolinis valdymas: 2x vienpusis nuotolinis 

valdymas
• Akumuliatoriai: 4x AAA
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, RCA laidas 

(geltonas/raudonas/baltas), FM antena, 
Tarptautinės garantijos lapas

• Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, 
suomių, portugalų, danų, rusų, lenkų

• Vartotojo vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių, 
ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių, 
portugalų, danų, rusų, lenkų (USB HDD)

• Garantinė kortelė: Garantinė kortelė

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Vaizdo ryškumo pagerinimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Prietaiso ekrane: JPEG iš USB, Siųsti iš savo 

kompiuterio
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Atkuriama medija: Vaizdo CD į TV

Vaizdo atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 

Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Tęsti 
grojimą nuo sustojimo, Sulėtinimas, išdidinimas

• Atkuriama medija: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-Video, Kompaktinis diskas (CD) su 
nuotraukomis, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 200-240V klientas (50Hz, 

MCI8080)
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 110-240V 

(NP3700)

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 251x274x216mm 

(MCI8080), 291x148x152mm (NP3700)
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

180 x 319 x 282 mm
•
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* „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

http://www.philips.com

