
 

 

Philips Streamium
Nätverksmusikspelare 
med FullSound™

Kostnadsfri webbradio
Färgskärm

NP2500
Släpp musiken fri

Njut av musik från dator och internet – trådlöst
Genom att ansluta till både datorn och ljudsystemet ger Philips Streamium Network 
Music Player NP2500 trådlös åtkomst till musikbiblioteket på datorn och webbradio – allt 
av suverän FullSound-kvalitet.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst
• Tusentals kostnadsfria webbradiokanaler
• Trådlös musikuppspelning från PC/Mac
• Anslut till din stereo eller hemmabio

Enkel navigering och kontroll
• Enkelt och intuitivt användargränssnitt med visning av albumgrafik
• Alfanumerisk sökning för snabb åtkomst
• Stor skärm och fjärrkontroll

Anslut och njut
• Digitala anslutningar
• Analoga anslutningar

Ljud med hög kvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande



 Kostnadsfria webbradiokanaler
Med Streamium får du tillgång till tusentals 
kostnadsfria webbradiokanaler. Nu kan du lyssna på 
musik i alla genrer över hela världen. Anslut 
Streamium till internet och lyssna på dina 
favoritonlineprogram på ett ljudsystem utan att 
behöva slå på datorn.

Trådlös musikuppspelning
Befria hela din musiksamling från datorn och spela 
upp den genom ditt ljudsystem med Streamium 
Network! Med Streamium kan du få åtkomst till, välja 
och söka i din musiksamling på datorn, tack vare 
UPnP-anslutningen, som du kan ansluta till alla 
universella Plug & Play-enheter för att ta emot eller 
överföra musik. Använd fjärrkontrollen och välj låtar 
för uppspelning via Streamium samtidigt som 
skivomslagen visas upp på LCD-färgskärmen. Njut av 
din favoritmusik utan trådar eller trassel.

FullSound™
Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan 
distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för 
efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips 
erkända expertis inom musikreproduktion med 
styrkan i den senaste generationens DSP (Digital 
Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med 
mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i 
instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck 
din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud 
som kommer att beröra din själ och få dina fötter att 
dansa.
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Funktioner

* Vissa funktioner kräver internetuppkoppling via bredband
* Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla områden
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit •
Ljud
• Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Ljudförbättring: Equalizer, DBB (Dynamic Bass 

Boost)
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Typ: FullSound

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• ID3 Tag Support
• uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via 

nätverk, Trådlös Wi Fi-anslutning
• Internet-radio
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR

Anslutningar
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• Andra anslutningar: Digital koaxialutgång
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g), 

Trådlöst LAN (802.11b)
• Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

WEP, WPA, WPA2
• Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h), Analog 

ljudutgång (v/h)
• Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning

• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, 

Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
• Signalstyrkeindikering
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
• Hörlursuttag
• Indikationer: DIM-läge
• Larm: Larmsignal, Insomningsfunktion
• OSD-språk: Portugisiska, Svenska
• Fjärrkontroll: 1-vägs

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Ljudkabel
• AC/DC-adapter: 110-240 V
• Batterier: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia, 

självstudiekurser och bruksanvisningar för video
• Snabbstartguide: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, norska, svenska, finska, 
portugisiska, danska, ryska

• Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
• Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, norska, svenska, finska, 
portugisiska, danska, ryska (på CD)

• Garantisedel: Garantisedel

Mått
• Produktmått (B x D x H): 252,5 x 34 x 99 mm
• Vikt: 0,46 kg
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