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Последните достижения в микро системите, с безжична широколентова 

Интернет връзка и възпроизвеждане на MP3.

Може да слушате онлайн музика от всяка точка на дома си
• Безжичен Интернет достъп до много онлайн музикални услуги
• Безжична връзка PC Link към всички MP3 и mp3PRO файлове от компютъра ви

Дълбоки баси, които може да чуете и почувствате
• wOOx технология за високоговорители за дълбоки и мощни баси

Бъдете актуални
• Поддържайте вашата микро система Streamium актуална
Philips Streamium
Микро аудиосистема
MC-I250
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Звук
• Изходна мощност: 2x100 вата музикална 

мощност
• Подобрение на звука: Incredible Surround, Р

егулиране на високите и басите, Технология 
wOOx

Високоговорители
• Основен високоговорител: Двулентови, Бас-

рефлексни високоговорители, 5,25" плоска 
метална пищялка, Конична куполна пищялка, 
wOOx бас излъчвател, Подвижни мрежи на 
високоговорителите

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, mp3PRO-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 

Предпочитани за CD и MP3-CD, Повторение 
на една/албум/всички, Разбъркано 
възпроизвеждане, Информация за мелодиите 
чрез CDDB CD

• Интернет аудио: Andante радио: класическа 
музика, MusicMatch - персонално радио, 
MP3.com - музикални класации, Радио Free 
Virgin, Live365: хиляди Интернет станции, 
INFO: информация за музика по пощата

• Тип зареждане: моторизиран, Чекмедже
• Режим на възпроизвеждане PC Link: MP3 

streaming през мрежата

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка: да
• RDS: Име на станцията, Радиотекст, 

Настройка на RDS часовника
• Предварителни настройки на станции: 40

• Обхвати на тунера: FM стерео, MW, LW
• Подобрения за тунер: Автоматично 

съхраняване, Лесно инсталиране (Plug & Play)

Възможности за свързване
• Допълнителен вход: Линеен вход
• Слушалка: 3.5 mm
• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Безжична локална мрежа: Безжична локална 

мрежа (IEEE802.11b)
• Други връзки: FM антена, MW антена, Линеен 

изход, Изход от предусилвателя за събуфъра

Удобство
• Аларми: CD аларма, PC Link аларма, Р

адиоаларма, Таймер за заспиване
• Часовник: Интернет време, На основния 

дисплей
• Тип на дисплея: LCD
• Индикации: DIM режим
• Икономичен режим на готовност: 0,5 вата
• Брой различни потр. профили: 5

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ 

кабел, Ethernet кабел, FM/MW антена
• Дистанционно управление: 45-бутонно с 2 

батерии тип AA

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

175 x 244 x 322 mm
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 180 x 244 x 215 mm
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

602 x 271 x 550 mm
• Тегло вкл. опаковката: 13 kg
•
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езжичен широколентов достъп

ръзка PC Link към музикалния файл
ко на вашия персонален компютър вече имате 
ъхранени някои цифрови музикални файлове, 
яма нужда да захвърляте или повтаряте цялата 
ази работа! Вашата микро система ще стане 

аст от домашната ви мрежа, свързана както 
ъм Интернет, така и към вашата PC Link с 
омощта на рутер. Като натиснете бутона PC 
ink на приставката, ще получите незабавен 
остъп до музикалните файлове, съхранявани на 
върдия диск. Още по-хубавото е, че ще ги 

ъзпроизведете през ясните, чисти, мощни 
атентовани wOOx високоговорители на микро 
истемата!

OOx технология
OOx технологията е революционна концепция за 
исокоговорители, която ви позволява да чувате и 
сещате фантастично дълбоки баси, които са по-
илни от тези на която и да е друга аудио 
истема. Специални мембрани работят в 
армония с wOOx бас излъчвател, а прецизното 
ъгласуване на главната мембрана и тази за 
исоки честоти осигурява плавни преходи от 
иски към средни и високи честоти. Двойното 
качване и изцяло симетричната "сандвич" 
онструкция дават ниски и точни баси без 
абележими изкривявания. wOOx пресъздава 
зключително дълбоки и динамични баси, като 
зползва пълния обем на кутията на 
исокоговорителите за истинско усилване на 
ъздействието на музиката.

оддържайте Streamium актуална
оддържайте вашата MCi250 актуална.  За 
ази цел просто трябва да използвате вашата 

ръзка към Интернет, за да изтегляте и 
нсталирате актуализациите на програмите за 
редлаганите нови услуги и възможности на 
зделието.
MC-I250/22

Технически спецификации Акценти на продукта

Микро аудиосистема
  


