
остъп до музикалната ви колекция във всяк
Д

Добавет

Достъп до 

свържете къ

където и да

Безгр
• Безж
• Дос
• Безж

Лесна
• Дир
• "Муз
• Излъ

Възм
• Разш
а стая

е към вашата озвучителна система

цялата ви колекция от компакт дискове, слушайте във всяка стая. Само 

м вашата озвучителна система и музиката най-после ще ви последва 

 сте у дома. Лесна навигация с дистанционно с LCD дисплей

анично удоволствие при слушане - безжично
ично поточно предаване между музикалния център и станциите

тъпът за няколко потребители предлага поточно предаване на до 5 станции
ично поточно предаване от компютър през UPnP

 навигация и управление
ектен достъп до съдържание за изпълнители, албуми или списъци от песни
иката ме следва": носете музиката със себе си от стая в стая
чване на музика за едновременно възпроизвеждане на всички станции

ожности за разширяване
ирете системата си с добавяне на до 5 Wi-Fi станции
 

Philips Streamium
Безжична музикална 
станция с безжично 
прехвърляне на потока

WAS5



 

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: PCM, MP3, WMA
• Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, 

Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, 
От същия изпълнител, От същия жанр

• Режим поточно предаване на твърд диск: Wi-Fi 
поточно към 5 станции, "Моята стая, моята 
музика", "Музиката ме следва", "Излъчване на 
музика"

• Поддръжка на ID3 тагове: да

Възможности за свързване
• Задни конектори: Линеен изход
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802.11g)
• Безжична универсалност с Plug & Play: 

Включено
• Мощност: 220 V 50 Hz

Удобство
• Фоново осветление: да
• Цвят на фоновото осветление: Бял
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Езици на екранното меню: Холандски, 

Английски, Френски, Немски, Италиански, 
Испански

• Индикатор за силата на сигнала: да

Аксесоари
• Батерии: 1 x литиева батерия "монета"
• Дистанционно управление: тип карта

Размери
• Размери на кашона (ШxДxВ): 285 мм (Ш) x 110 

мм (В) x 280 мм (Д)
• Тегло на общия кашон: 0,9 kg
• Размери на изделието (ШxДxВ): 45 мм (Ш) x 

145 мм (В) x 172 мм (Д)
• Тегло на апарата: 0,8 kg
•

Безжична музикална станция с безжично прехвърляне на потока
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