
 

 

Philips Streamium
Sieťový hudobný 
prehrávač

NP3700
Streamujte hudbu z PC/MAC a Internetu – bezdrôtovo
Posadnutí zvukom
Technológia FullSound™ obnovuje komprimovanú hudbu, takže súbory MP3 doslova ožijú. Vďaka 
bezdrôtovému prenosu si na prehrávači Philips NP3700/12 naplno vychutnáte celú svoju hudobnú 
zbierku. Plnofarebná dotyková obrazovka navyše umožní krásne ľahké ovládanie.

Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo
• Nalaďte si a objavte tisíce internetových rozhlasových staníc
• Bezdrôtový prenos hudby a fotografií z počítača PC/MAC
• Vysielajte a vychutnávajte si viac ako 10 miliónov skvelých skladieb zo služby Napster*

Jednoduchá navigácia a ovládanie
• Zobrazte obaly albumov plnofarebne
• Plnofarebná dotyková obrazovka umožňuje jednoduchú navigáciu

Pripravený na pripojenie
• Funguje s domácim širokopásmovým pripojením a Wi-Fi smerovačom
• Voliteľný dok na iPod/iPhone na pohodlné prehrávanie hudby
• Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips

Kvalitný zvukový výkon
• Technológia FullSound obohatí vašu hudbu plnšími basmi a čistým zvukom
• Celkový výstupný výkon 10 W RMS



 Bezdrôtový prenos hudby a fotografií

Váš počítač PC/MAC je plný hudby, ktorú teraz 
môžete pohodlne prenášať do vášho 
zvukového zariadenia Philips – bez nespratných 
káblov. Podeľte sa o svoje obľúbené skladby s 
ostatnými na párty alebo si ich jednoducho 
vychutnávajte v pohodlí svojej domácnosti. To 
platí aj pre vaše zbierky fotografií – prezerajte 
si ich a počúvajte pritom svoje obľúbené 
melódie. Odomknite poklady vášho počítača 
PC/MAC s pohodlným bezdrôtovým 
prenosom.

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.

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.

Online hudobná knižnica Napster*

Získajte všetku hudbu, ktorú ste vždy chceli, 
pomocou služby Napster – online hudobná 
služba, ktorá ponúka viac ako 10 miliónov 
skladieb od 790 000 interpretov, 980 000 
albumov a všetky žánre. Prístup do služby 
Napster je na mikrosystémoch Philips veľmi 
jednoduchý vďaka LCD displeju s ikonami a 
poskytne vám všetku hudbu, po ktorej ste vždy 
túžili – a to rýchlo a jednoducho. Stačí niekoľko 
kliknutí a rozsiahla knižnica služby Napster sa 
oslobodí od vášho počítača PC alebo MAC a 
bude sa bezdrôtovo prenášať, takže si ju 
môžete vychutnávať na systéme Philips. 
Zmeňte svoj spôsob počúvania hudby ešte 
dnes.

Internetové rozhlasové stanice

Prehrávač Streamium prináša možnosť naladiť 
si tisíce internetových rozhlasových staníc. 
Teraz dokážete udržať krok s hudbou na 
celom svete. Audio systém Streamium 
jednoducho pripojíte k internetu a svoje 
obľúbené online relácie si môžete vypočuť bez 
zapnutia PC/MAC.

Voliteľný dok na iPod/iPhone

Rozšírili sme vaše možnosti. Nielenže môžete 
prehrávať hudbu z diskov CD a cez funkciu 
MP3 Link, vstup AUX-in a bezdrôtové 
prenášanie z počítača PC/MAC, ale teraz 
môžete prehrávať hudbu aj zo zariadení iPod a 
iPhone. Jednoducho uložte iPod alebo iPhone 
na základňu, prepnite do režimu dokovania a 
pomocou diaľkového ovládania vyberte 
skladby, ktoré chcete počúvať. Dokovací 
stojan, ktorý je dostupný ako voliteľné 
príslušenstvo, rozpúta hudobnú smršť vašich 
obľúbených melódií na báze vynikajúceho 
zvukového systému.

Obal albumu
Spestrite svoj poslucháčsky zážitok pomocou 
plnofarebných obrázkov obalov albumov. V 
hudobných súboroch sú vložené obrázky 
obalov albumov, ktoré sa automaticky zobrazia 
pri vyberaní a prehrávaní skladieb. Vaša hudba 
vďaka obalom albumov jednoducho ožije.
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Hlavné prvky
Sieťový hudobný prehrávač
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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov
• Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol
• Hudobný výkon: 2 x 5 W
• Typ: FullSound, Incredible Sound

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Typy reproduktorov: Integrovaný

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

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom 

siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
• Podpora ID3 textu: áno
• Internetové rádio: áno
• Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kb/s a VBR

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

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

• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie 

MP3
• Kolík konektora: Dok na iPod/iPhone DCK3060
• Iné pripojenia: Ethernet

Prehrávanie statických obrázkov
• Vstavaný displej: Prúdový prenos z PC
• Formát kompresie obrázkov: JPEG

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

Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina, Portugalčina, Švédčina, Ruština, 
Zjednodušená čínština, Tradičná čínština

• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Konektor slúchadiel: áno
• Indikátor sily signálu: áno
• Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
• Budíky: Budík - alarm, Časovač vypnutia, Hudobný 

budík (UPnP)
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu, 

Dotykové ovládanie obrazovky
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovo 

platnou zárukou
• Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
• Batérie: 2 x AAA
• 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 disku 
CD)

• Disk CD-ROM: CD-ROM s aplikáciou 
TwonkyMedia a príručkami

• Záručný list: Záručný list
• Adaptér AC/DC: 110-240 V

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 291 x 148 x 152 mm
• Hmotnosť prístroja: 1,48 kg
•
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Technické údaje
Sieťový hudobný prehrávač

* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.
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