
 

 

Philips Streamium
Bezdrôtový Hi-Fi systém 
pre Android™

WMS8080
Vychutnajte si hudbu s vysokou vernosťou v každej miestnosti
Posadnutí zvukom
Vychutnajte si zvuk s vysokou vernosťou v každej miestnosti pomocou systému Multiroom Music. 

Originálu verný zvuk je vytváraný reproduktormi ClariSound a bezstratovou technológiou FLAC Digital 

Lossless, vďaka čomu vám prináša výnimočne širokú zvukovú scénu a vašej komprimovanej digitálnej 

hudbe dodáva kvalitu CD.

Všetka Vaša hudba v jednom bezdrôtovom systéme
• Funkcia Multiroom Music umožňuje prehrávanie skladieb po celej domácnosti
• 160 GB pevný disk na uloženie až 2000 hudobných albumov
• Nalaďte si a objavte tisíce internetových rozhlasových staníc
• Bezdrôtový prenos hudby a fotografií z počítača PC/MAC

Obohaťte svoje zážitky
• Plnofarebná dotyková obrazovka umožňuje jednoduchú navigáciu
• Prehrávanie formátov DVD, DivX ®, MP3, AAC bez DRM, WMA, FLAC, OGG a JPG

Pripravený na pripojenie
• Voliteľný dok na iPod/iPhone na pohodlné prehrávanie hudby
• Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips

Kvalitný zvukový výkon
• Funkcia FullSound, ktorá vdýchne život zvuku z diskov CD
• 2x50W RMS Hi-Fi zvuk s digitálnym zosilňovačom triedy „D“



 2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk/trieda D

Vyplňte miestnosť svojou obľúbenou hudbou s 
pomocou hudobného výstupného výkonu 2 x 
50 W RMS a digitálneho zosilňovača triedy 
„D“. Zosilňovač prijme analógový signál, 
konvertuje ho na digitálny a zosilní ho. Pred 
samotnou reprodukciou ešte signál prejde 
demodulačným filtrom. Zosilnený digitálny 
výstup prináša všetky výhody digitálneho 
zvuku, a to vrátane jeho zvýšenej kvality. 
Okrem toho má tento zosilňovač v porovnaní 
s tradičnými zosilňovačmi triedy AB účinnosť 
viac než 90 %. Táto vysoká účinnosť umožňuje 
zostaviť výkonný zosilňovač malej veľkosti.

160 GB pevný disk/2000 albumov

Pevný disk s veľkosťou 160 GB vám ponúka 
rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych 
hudobných súborov z PC/MAC – hravo uloží 
až 2000 hudobných albumov. Priestorová 
úspora, inteligentná správa hudobných zbierok, 
jednoduchý prístup, a to všetko v jednom 
zariadení.

Funkcia Multiroom Music

Prehrávajte obľúbené skladby a naplňte váš 
domov nádherne bohatým a čistým zvukom. 
Funkcia Multiroom Music umožňuje 
bezdrôtové prenášanie hudby do zvukového 
systému Philips Multiroom. Aktivuje sa 
jednoducho stlačením ikony Multiroom Music 
pri prehrávaní obľúbenej skladby a pokiaľ je 
pripojená každá stanica, stane sa súčasťou 
vášho osobného sveta zdieľania a potešenia z 
hudby – bez komplikovaného nastavenia. 
Podeľte sa o svoje obľúbené melódie 
s rodinou aj priateľmi.

Aplikácia MyRemote

Aplikácia Philips MyRemote vám umožní 
používať telefón typu smartphone – iPhone, 
iPod Touch alebo Android – ako diaľkové 
ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom 
značky Philips. Táto aplikácia automaticky 
rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino 
alebo audio systém Streamium značky Philips, 
ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, 
a umožní vám okamžite ovládať tieto 
zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. A 
ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV 
zariadenie značky Philips, aplikácia vám 

ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete 
ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto 
bezplatná aplikácia bolo vyvinutá exkluzívne 
spoločnosťou Philips.

Plnofarebná dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka umožňuje ovládať 
zariadenie jednoducho stláčaním tlačidiel na 
obrazovke namiesto fyzických tlačidiel na 
zariadení. Jednoducho zapnete zariadenie a na 
displeji LCD sa zobrazí rozhranie dotykovej 
obrazovky so všetkými ovládacími funkciami 
zariadenia. Ovládanie dotykovej obrazovky 
kombinuje technológiu displeja LCD s 
tlakovými senzormi a výkonným digitálnym 
mikroprocesorom. Keď pritlačíte na určitú 
oblasť obrazovky prstom, do procesora je 
vyslaný príslušný signál a príkaz je okamžite 
vykonaný.

Ocenenie EISA 2011 – 
2012
Zariadenie WMS8080 
naplní celú vašu 
domácnosť úžasnou 
hudbou. Vo viacerých 

miestnostiach možno naraz prehrávať 
rovnaký obsah z hlavnej stanice, z rôznych 
zdrojov alebo pomocou prenosu DLNA z 
počítača. Jeho 160 GB externý pevný disk 
navyše dokáže uložiť množstvo hudby a 
fotografií. Ovládanie pomocou dotykovej 
obrazovky a špeciálne aplikácie pre iPhone 
a zariadenia so systémom Android 
prehĺbia výborný používateľský zážitok. 
Zosilňovač triedy D s výkonom 2 x 50 W 
sa postará o výnimočne príjemný a 
detailný zvuk. Vďaka tomuto zariadeniu 
bude u vás doma vždy dôvod na oslavu.
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Hlavné prvky
Bezdrôtový Hi-Fi systém pre Android™
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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne, Ovládanie výšok 

a basov
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy 

"D"
• Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 

5 W (NP3700)

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2 pásmový, Odnímateľné 

mriežky na reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2 (NP3700)

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC
• Režim prehrávania z pevného disku: Album, Žáner, 

Zoznam prehrávaných skladieb, Všetky skladby, 
Rovnaký umelec, Rovnaký žáner

• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD, USB jednotka Flash

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom 

siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
• Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, 

Predchádzajúce/nasledujúce, Zastavenie, 
Opakovať, Náhodný výber

• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR
• Podpora ID3 textu
• Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
• Internetové rádio

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Anténa: Dipólové FM
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11n), 
Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)

• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP 
(MCi8080, NP3700), Server UPnP (MCi8080)

• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P)
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• USB: USB hostiteľ
• Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý 

konektor)
• Zvukový výstup – digitálny: HDMI

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 160 GB
• Typ: Pevný disk USB (externý)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: Dotyková obrazovka LCD
• Farba podsvietenia: Biela
• Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, 

Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina, Portugalčina, Švédčina, Ruština

• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Konektor slúchadiel
• Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
• Budíky: Budík - alarm, CD budík, HDD alarm, 

Rádiobudík, Časovač vypnutia
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
• Označenia: Režim DIM

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Príslušenstvo
• 160 GB pevný disk USB (externý)
• Diaľkové ovládanie: 2 x jednosmerné diaľkové 

ovládanie
• Batérie: 4x AAA
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Kábel RCA (žltý/červený/
biely), FM anténa, Záručný list s celosvetovo 
platnou zárukou

• Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, 
nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, 
švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky, poľsky

• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 
španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, 
fínsky, portugalsky, dánsky, rusky, poľsky (na 
pevnom disku USB)

• Záručný list: Záručný list

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Zmena vzorkovania videa, 
Vzorkovanie videa

Prehrávanie statických obrázkov
• Vstavaný displej: JPEG z USB, Prúdový prenos z PC
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prehrávané médiá: Picture CD na televízore

Prehrávanie videa
• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 

Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od 
zastavenia, Pomalý pohyb, Zoom

• Prehrávané médiá: Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/
SVCD

Príkon
• Zdroj napájania: 200 – 240 V, 50 Hz (MCI8080)
• Adaptér AC/DC: 110 – 240 V (NP3700)

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 251 x 274 x 216 mm 

(MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

180 x 319 x 282 mm
•
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Technické údaje
Bezdrôtový Hi-Fi systém pre Android™

* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.
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