
 

 

„Philips“ Streamium
Internetinis muzikinis 
grotuvas

NP3700
Klausykite muzikos iš PC / MAC ir interneto – bevieliu būdu
Sužavėti garsų
„FullSound™“ pagyvina suspaustą MP3 formato muziką. Galėsite mėgautis kokybiškų 
muzikos įrašų kolekcija naudodamiesi „Philips NP3700/12“ belaidžiu ryšiu. Be to, spalvinis 
jutiklinis ekranas užtikrins patogiausią valdymą.

Neribotas klausymosi malonumas – bevieliu būdu
• Prisijunkite ir naudokitės tūkstančiais radijo stočių internete
• Belaidis muzikos ir nuotraukų siuntimas iš jūsų PC/MAC
• Siųskitės ir mėgaukitės daugiau nei 10 milijonų nuostabių dainų iš „Napster“*

Lengvas naršymas ir valdymas
• Žiūrėkite spalvotą albumo viršelį
• Spalvotas jutiklinis ekranas palengvina naršymą

Paruošta prijungimui
• Veikia su namų plačiajuosčiu ryšiu ir Wi-Fi maršrutizatoriumi
• 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
• 10W RMS bendra išvesties galia



 Belaidis muzikos ir nuotraukų siuntimas

Jūsų PC/ MAC yra muzika, kurią galite patogiai 
siųstis į savo „Philips“ garso prietaisą - be jokių 
laidų. Dalinkitės savo mėgstamomis dainomis 
su kitais vakarėlyje arba mėgaukitės jomis 
namuose. Tą patį darykite ir su savo 
nuotraukomis, kurias galite peržiūrėti 
klausydamiesi muzikos. Naudokitės savo PC/ 
MAC lobiais siųsdamiesi bevieliu būdu.

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.

„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“.

Internetinė „Napster“ muzikos 
biblioteka*

Visą norimą muziką galite rasti „Napster“ - 
internetinėje muzikos paslaugų svetainėje, kuri 
siūlo daugiau nei 10 milijonų iš 790 000 atlikėjų, 
980 000 albumų ir visų žanrų takelių. Lengvai 
pasieksite „Napster“ naudodamiesi „Philips“ 
mikrosistema, dėka LCD ekrano panelių su 
ikonėlėmis, kur siūloma visa pageidaujama 
muzika - greitai ir lengvai. Vos keliais 
paspaudimais „Napster“ didžiulė biblioteka 
siunčiama iš jūsų PC ar MAC bevieliu būdu, 
todėl galite mėgautis „Philips“ sistema. 
Pakeiskite muzikos klausymosi įpročius dabar.

Internetinės radijo stotys

„Streamium“ turi tūkstančius nemokamų 
internetinių radijo stočių. Dabar jūs girdėsite 
populiariausią muziką pasaulyje. Prijunkite 
„Streamium“ prie interneto ir klausykitės savo 
mėgstamų internetinių programų savo garso 
sistemoje, net neįjungdami kompiuterio.

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.

Albumo viršelis
Pagyvinkite savo klausomą muziką albumo 
viršelio spalvomis. Įterpta į muzikos failus, 
albumų meninė grafika automatiškai rodoma 
ekrane renkantis ir leidžiant dainas. Jūsų 
muzika atgyja su albumo viršeliu.
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Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: „Neutral“
• Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių 

reguliavimas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Muzikos galia: 2x5W
• Tipas: „FullSound“, „Incredible Sound“

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Garsiakalbių tipai: Integruotas

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

(m4A), eAAC+, FLAC, „Ogg Vorbis“
• Imties dažniai: 8-48 kHz (MP3)
• Kompiuterio jungties atkūrimo režimas: MP3 

siuntimas per tinklą, Wi-Fi belaidė jungtis
• ID3-tag palaikymas
• Internetinis radijas
• MP3 sparta bitais: 8-320 kbps ir VBR

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• Bevielės jungtys: Wireless LAN (802.11n), 

Wireless LAN(802.11g), Wireless LAN(802.11b)
• Universalus supaprastintas diegimas: UPnP klientas
• Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
• Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Garso jungtys: 3,5mm stereo MP3 jungties linija
• Jungties galvutė: DCK3060 „iPod/iPhone“ jungtis
• Kitos jungtys: Eternetas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Prietaiso ekrane: Siųsti iš savo kompiuterio
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG

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

vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų, rusų, 
supaprastinta kinų, tradicinė kinų

• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas
• Ausinių lizdas
• Signalo stiprumo indikacija
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Interneto laikas
• Žadintuvai: žadintuvas su signalu, Išsijungimo 

laikmatis, Muzikinis žadintuvas (UPnP)
• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas, 

Jutiklinio ekrano nustatymas
• Rodmenys: DIM režimas

Priedai
• Pridedami priedai: Tarptautinės garantijos lapas
• Nuotolinis valdymas: Vienkryptis nuotolinis 

valdymas
• Akumuliatoriai: 2x AAA
• 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 (CD HDD)

• CD-ROM: CD-ROM su „TwonkyMedia“ ir 
vartotojo vadovai

• Garantinė kortelė: Garantinė kortelė
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 110-240V

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 291 x 148 x 152 

mm
• Komplekto svoris: 1,48 kg
•

NP3700/12

Specifikacijos
Internetinis muzikinis grotuvas

* „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

http://www.philips.com

