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ão fique a sonhar. Ligue-se!
N
A última palavra em sistemas micro, com ligação à Internet de banda larga sem fios e 

reprodução de MP3.

Ouça música on-line em qualquer lugar da casa
• Acesso à Internet sem fios a vários serviços de música on-line
• Ligação ao PC sem fios para aceder aos ficheiros MP3 e mp3PRO no PC

Graves profundos para ouvir e sentir
• Tecnologia de altifalantes wOOx para graves profundos e potentes

Esteja actualizado
• Mantenha o Sistema Micro Streamium actualizado
Philips Streamium
Sistema Áudio Micro
MC-I250
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Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x100 

watts
• Melhoramento do Som: Incredible Surround, 

Controlos de Graves e Agudos, Tecnologia 
wOOx

Altifalantes
• Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de 

Altifalantes de Graves, Cone Metálico Plano de 
5,25", Tweeter de Topo Cónico, Radiador de 
Graves wOOx, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, mp3PRO-CD
• Modos de Reprodução de Discos: Favoritos para 

CD e CD MP3, Repetir uma/álbum/tudo, 
Reprodução Aleatória, Informação faixa via 
CDDB automático

• Áudio da Internet: Rádio Andante: música 
clássica, MusicMatch - rádio pessoal, MP3.com - 
tabelas de música, Radio Free Virgin, Live365: 
milhares de estações na Net, INFO: receba 
música pelo e-mail

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Modo de reprodução por Ligação ao PC: 

Streaming de MP3 via rede

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Sintonização digital automática
• RDS: Nome da Estação, Texto Rádio, Relógio 

RDS
• Estações pré-sintonizadas: 40

• Bandas do Rádio: FM Estereo, MW, LW
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada
• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Ligação sem fios LAN: LAN sem fios 

(IEEE802.11b)
• Outras ligações: Antena FM, Antena MW, Saída, 

Pré-saída do subwoofer

Conveniência
• Alarmes: Alarme com CD, Alarme de Ligação ao 

PC, Despertador com Rádio, Temporizador
• Relógio: Hora Internet, No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Indicações: Modo DIM
• Standby Eco Power: 0,5 watt
• N.º diferentes perfis de utilizador: 5

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Cabo de Ethernet, Antena FM/MW
• Telecomando: 45 teclas com pilhas 2xAA

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

175 x 244 x 322 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

180 x 244 x 215 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

602 x 271 x 550 mm
• Peso incl. Embalagem: 13 kg
•
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antenha o Streamium actualizado
antenha o MCi250 actualizado. Basta utilizar a 

igação à Internet para transferir e instalar 
ctualizações de software e activar novas 
uncionalidades de produtos e serviços.

cesso de banda larga sem fios

igação PC sem fios para música
e já tiver uma grande quantidade de ficheiros de 
úsica digital guardados no PC, não necessita de 
erder todo esse trabalho! O Sistema Micro vai tornar-
e parte da sua rede local, ficando ligado à Internet e à 
igação ao PC através do router. Ao pressionar o botão 
e Ligação ao PC, terá acesso imediato a ficheiros de 
úsica guardados no disco rígido. E, ainda melhor, 
ode reproduzi-los no Sistema Micro com um som puro 
 potente através dos altifalantes patenteados wOOx!

ecnologia wOOx
 tecnologia wOOx é um conceito inovador de 
ltifalantes que permite ouvir e sentir graves 

ncrivelmente profundos que soam mais alto do que 
ualquer outro sistema de áudio. Os controladores 
speciais dos altifalantes trabalham juntamente com o 
istribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre 
 controlador principal e o tweeter garante transições 
uaves das frequências baixas-médias para as altas. A 
uspensão dupla e a construção em camadas 
otalmente simétricas proporcionam graves baixos e 
recisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia 
OOx produz graves espantosamente baixos e 
inâmicos, tirando partido do volume total da caixa do 
ltifalante para ampliar realmente o impacto da 
úsica.
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Especificações Técnicas Produtos em destaque

Sistema Áudio Micro
  


