
 

 

Philips Streamium
Sistem Hi-Fi wireless 
pentru Android™

WMS8080
Experimentaţi muzică de înaltă fidelitate în fiecare încăpere
Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de sunet de înaltă fidelitate în fiecare încăpere cu Multiroom Music. Semnalul audio 
identic cu originalul este furnizat de boxele ClariSound şi de sistemul digital fără pierderi FLAC, 
oferind o ambianţă sonoră excepţional de amplă şi calitate CD muzicii dvs. digitale comprimate.

Toată muzica dumneavoastră pe un singur sistem wireless
• Multiroom Music vă redă melodiile în întreaga casă
• Hard disk de 160 GB care permite stocarea a până la 2000 de albume muzicale
• Comutaţi și exploraţi mii de posturi de radio pe Internet
• Transfer wireless de muzică și fotografii de pe PC/MAC

Îmbogăţiţi-vă experienţa
• Ecran tactil Full color pentru navigaţie ușoară
• Redaţi DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG și JPG

Gata de conectare
• Conectare opţională iPod/iPhone pentru redare confortabilă a muzicii
• Transformaţi-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips

Sunet de calitate
• FullSound îmbunătăţește muzica cu bas și claritate complete
• Sunet Hi-Fi cu amplificator digital de clasă "D" 2x50 W RMS
• Putere totală de ieșire 10 W RMS



 Sunet Hi-Fi de clasă D 2x50 W RMS

Umpleţi o cameră cu muzica dvs. preferată cu 
puterea ieșirii audio de 2x50 W RMS și 
amplificatorul digital de clasă "D". 
Amplificatorul preia un semnal analog, îl 
convertește într-un semnal digital și apoi îl 
amplifică. Semnalul intră apoi într-un filtru de 
demodulare pentru a produce rezultatul final. 
Ieșirea digitală amplificată oferă toate 
avantajele sunetului digital, inclusiv calitatea 
îmbunătăţiră a sunetului. Amplificatorul are de 
asemenea o eficienţă cu 90% mai mare în 
comparaţie cu un amplificator AB tradiţional. 
Această eficienţă ridicată se traduce într-un 
amplificator puternic cu o suprafaţă mică.

Hard disk de 160 GB/ 2000 de albume

Hard disk-ul de 160 GB al acestui sistem de 
sunet Philips oferă un spaţiu de stocare foarte 
mare, necesar păstrării fișierelor audio digitale 
pe PC/MAC, putând stoca cu ușurinţă până la 
2000 de albume muzicale. Economie de spaţiu, 
gestionare colecţie audio inteligentă, acces 
facil, toate într-un singur loc.

Multiroom Music

Redaţi melodiile preferate și umpleţi-vă 
căminul cu sunet încântător de bogat și de clar. 
Caracteristica Multiroom Music vă permite să 
transmiteţi muzică wireless în sistemul audio 
Philips Multiroom. Pentru a activa, pur și simplu 
apăsaţi pictograma Multiroom Music atunci 
când se redă melodia dvs. preferată, iar imediat 
ce se conectează fiecare staţie, acesta devine 
parte a propriei dvs. partajări de muzică și 
propriului dvs. divertisment - fără nicio 
configurare complicată. Partajaţi-vă muzica cea 
mai bună cu familia și cu prietenii.

Aplicaţia MyRemote

Aplicaţia Philips vă permite să vă utilizaţi 
iPhone-ul, iPod Touch-ul sau Smartphone-ul 
Android pe post de telecomandă pentru a vă 
controla produsele AV Philips legate în reţea. 
Aplicaţia recunoaște automat playerul Blu-ray 
Philips, sistemul Home theater sau sistemul 
audio Streamium conectate la reţeaua dvs. Wi-
Fi la domiciliu și vă oferă control instantaneu 
asupra dispozitivelor aflate oriunde în căminul 
dvs. Iar dacă aveţi mai mult de un produs AV 
Philips legat în reţea, aplicaţia vă va permite să 
comutaţi între acestea și să-l controlaţi 

independent pe fiecare dintre acestea. Această 
aplicaţie gratuită este creată exclusiv de către 
Philips.

Ecran tactil Full color

Ecranul tactil vă permite controlul 
dispozitivului prin simpla apăsare a butoanelor 
de pe ecran în locul celor fizice. Este suficient 
să porniţi aparatul, și interfaţa cu ecran tactil va 
fi afișată pe ecranul LCD, cu toate opţiunile de 
control. Controlul prin ecran tactil combină 
tehnologia ecranului LCD cu senzorii de 
presiune și cu un puternic microprocesor 
digital. Când apăsaţi o anumită zonă de pe 
ecran, semnalul este transmis procesorului și 
comanda este executată imediat.

Premiile EISA 2011 - 
2012
WMS8080 oferă muzică 
minunată pentru întreaga 
casă. Sunetul poate fi 
transmis simultan în mai 

multe camere de la staţia principală, dintr-
o varietate de surse, cât și prin streaming 
DLNA de pe calculatorul dvs. În plus, vă 
puteţi stoca muzica și fotografiile pe 
unitatea hard disk externă de 160 GB. 
Operarea prin ecran tactil și aplicaţiile 
speciale iPhone și Android optimizează 
experienţa utilizatorului, în timp ce o 
pereche de amplificatoare de clasă D de 
50 W furnizează sunet deosebit de clar și 
detaliat. Dispunând de perechea perfectă 
la domiciliu, veţi avea întotdeauna motiv 
de petrecere.
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Sunet
• Setări egalizator: Neutru, Control înalte și joase
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D"
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 

W (NP3700)

Difuzoare
• Difuzor principal: 2 căi, Grile pt. boxe detașabile
• Difuzoare încorporate: 2 (NP3700)

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Mod Redare pentru hard disk: Album, Gen, Listă de 

redare, Toate melodiile, Același artist, Același gen
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD, Unitate flash USB

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin reţea, 

Conexiune wireless Wi-Fi
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă 

anterioară/Piesă următoare, Stop, Repetare, 
Shuffle

• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR
• Acceptă etichete ID3
• Frecvenţe de eșantionare: 8 - 48 kHz (MP3)
• Radio prin Internet

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Antenă: Dipol FM
• Conexiuni wireless: LAN wireless (802,11g), LAN 

wireless (802,11n), LAN wireless (802,11b)
• Universal Plug & Play wireless: Client UPnP 

(MCi8080, NP3700), Server UPnP (MCi8080)
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
• Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)
• Criptare/securitate: WEP 128 biţi, WEP 64 biţi, 

WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• USB: Port USB
• Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben)
• Ieșire video digitală: HDMI

Suport de stocare
• Capacitate hard disk: 160 GB
• Tip: USB HDD (extern)

Confort
• Tip ecran: Ecran tactil LCD
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Franceză, 

Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Suedeză, 
Rusă

• Eco Power Standby: 1 W

• Jack pentru căști
• Ceas: Pe afișajul principal, Ora prin Internet
• Alarme: Alarmă buzzer, Alarmă CD, Alarmă HDD, 

Alarmă radio, Timer Sleep
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate
• Indicaţii: Mod DIM

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată

Accesorii
• HDD USB de 160 GB (Extern)
• Telecomandă: 2 telecomenzi unidirecţionale
• Baterii: 4 AAA
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu 

RCA (Galben/Roșu/Alb), Antenă FM, Certificat de 
garanţie internaţională

• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Franceză, 
Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, 
Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă, 
Poloneză

• Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, 
Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, 
Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă, Poloneză 
(pe USB HDD)

• Card de garanţie: Card de garanţie

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Upsampling video, Upscaling 
video

Redare imagine statică
• Afișaj pe dispozitiv: JPEG de pe USB, Transmisie de 

pe PC
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Medii de redare: Picture CD pe TV

Redare video
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu 

disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, OSD, Reluare redare de la oprire, Redare 
lentă, Zoom

• Medii de redare: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Alimentare
• Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
• Adaptor CA/CC: 110-240 V (NP3700)

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 251 x 274 x 216 mm 

(MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

180 x 319 x 282 mm
•
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* Napster este disponibil numai în Germania și în Marea Britanie.
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