
 

 

Philips Streamium
Trådløs Music Station med 
My Room, My Music og 
broadcasting af musik - 
Party!

Gratis internetradio
4-højttalerssystem

WAS6050
Frigør din musik

Lyt til al din musik i alle rum – trådløst
Den smarte og bærbare WAS6050 Wireless Music Station er perfekt til intim 
musiknydelse eller til at nyde musik overalt i dit hjem. For at få flere musikmuligheder kan 
du stille ind på internetradio, og få underholdning i massevis …

Trådløs, ubegrænset lytteglæde
• Trådløs streaming imellem Music Center & Station(s)
• Nyd internetradio
• Trådløs streaming fra PC via UPnP

Nem navigation og kontrol
• My Room, My Music: Lyt til forskellig musik i hvert rum
• Musik-broadcast: Hør samme musik på alle stationer
• Music Follows Me: Tag musikken med dig fra rum til rum
• Gennemse din samling efter album, kunstner, genre og spor

Lydgengivelse i høj kvalitet
• Samlet udgangseffekt på 15 W RMS
• Digital Klasse-D forstærker med 4-højttalersystem
• wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas



 Trådløs streaming
Med trådløs streaming behøver du ikke at 
hente og gemme store musikfiler på din 
lydenhed. Du kan i stedet lytte til dine 
yndlingsmelodier, når de løbende sendes til alle 
Music Stations - på samme tid. Tag musikken 
med dig fra rum til rum med Music Follows Me 
- du behøver ikke at genstarte navigation og 
afspilning. Music Broadcast udsender din 
foretrukne musik fra Center til alle Stations 
samtidigt. Og med My Room, My Music kan alle 
familiemedlemmer nyde udvalgt musik fra 
samlingen i alle de rum, der er udstyret med 
det trådløse Music Center eller Station.

Nyd internetradio
Internetradio er en audio-tjeneste, der 
transmitteres via internettet. Et af de mest 
populære formater er MP3. Nogle 
internetstationer er tilknyttet "almindelige" 
radiostationer eller selskaber, mens andre kun 
er internetradiostationer, som er uafhængige 
og kun transmitterer deres udsendelser via 
internettet. Med internetradio får du adgang til 
online-radiostationer fra hele verden, og du 
kan lytte til et stort udvalg af genrer. Du kan få 
nyheder, sport og underholdning, eller du kan 
lytte til dine yndlings- eller nichestationer fra 
Østrig til Jugoslavien.

UPnP-trådløs streaming
Gør hele din musiksamling fri af din PC, og 
afspil den via din trådløse Streamium Music 
Station! Med UPnP-forbindelsen, der giver dig 
mulighed for at tilslutte enhver Universal Plug 
& Play-kompatibel enhed for at modtage eller 
sende musik, gør Streamium det muligt at få 
adgang til, vælge og søge i din musiksamling på 
din PC. Brug bare fjernbetjeningen, vælg dine 
sange via Streamium, og afspil dem. Nyd din 
yndlingsmusik trådløst og nemt.
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Vigtigste nyheder
Trådløs Music Station med My Room, My Music og broadcasting af musik - Party!
Gratis internetradio 4-højttalerssystem 
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Lyd
• Equalizer-indstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock
• Udgangseffekt (musik): 30 W
• Lydforbedring: Equalizer, Incredible Surround, 

Diskant- og basregulering, Avanceret equalizer, 
Dynamisk basforstærkning, Digital Klasse-D-
forstærker

• Type: Fuldspektret
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 7,5 W

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 4
• Højttalertyper: Ikke-aftagelig

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A)
• Indstilling til harddisk-afspilning: Album, Genre, 

Afspilningsliste, Alle numre, Samme kunstner, 
Samme genre, Ukomprimerede numre

• Indstilling til harddisk-streaming: Wi-Fi-streaming 
til 5 stationer, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Musik-broadcast"

• ID3 Tag-support
• Internetradio
• MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kpbs, CBR/VBR
• PC Link gengivefunktion: MP3-streaming via 

netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
• WMA bit-hastigheder: op til 192 kbps, CBR/VBR

Tuner/modtagelse/transmission
• Automatisk digital indstilling
• Automatisk lagring
• Faste kanaler: 60
• RDS: Nyheder, Programtype, Stationsoplysninger
• Tunerbånd: FM

Tilslutningsmuligheder
• Strøm: 110 - 220 V 50 Hz/60 Hz

• Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11g)
• Trådløs Universal Plug & Play: Kompatibel
• LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA
• Andre tilslutninger: Ethernet, FM-antenne

Komfort
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmtype: LCD
• Eco Power-standby: 1 watt
• Sprog for visning på skærm: Hollandsk, Dansk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
• Fjernbetjening: En-vejs
• Signalstyrke-indikation
• Væg/loftmontering: Kan hænges på væggen
• Ur: På hovedskærm

Tilbehør
• Batterier: 2 x AAA
• Fjernbetjening: 1-vejs fjernbetjening
• Garantikort: Garantikort
• CD-ROM: Installations-CD-ROM og WADM-

software
• Lynhåndbog: Engelsk, italiensk, fransk, hollandsk, 

tysk, spansk, norsk, finsk, svensk, dansk, portugisisk
• Brugervejledning: Engelsk, italiensk, fransk, 

hollandsk, tysk, spansk, norsk, finsk, svensk, dansk, 
portugisisk

Mål
• Emballagemål (B x D x H): 355 mm x 140 mm x 234 

mm
• Ydre emballage, vægt: 2,34 kg
• Produktmål (B × D × H): 158 mm x 158 mm x 103 

mm
• Vægt: 1,04 kg
•
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* Nogle funktioner kræver bredbåndsinternetforbindelse
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