
on't Dream it. Stream it.
D
Modelul de vârf al clasei microsistemelor, cu conexiune Internet de bandă largă wireless 

și redare MP3.

Ascultaţi muzică online oriunde în casă
• Acces wireless de bandă largă la servicii online multiple
• PC Link wireless pt. fișierele cu muzică MP3 și mp3PRO de pe calculator

Bas profund, puternic și fără distorsiuni
• Tehnologia boxelor wOOx pentru un bas profund și puternic

Fiţi la curent cu ultimele noutăţi
• Actualizarea microsistemului Streamium
Philips Streamium
Microsistem audio
MC-I250
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Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x100 W
• Caracteristici superioare sunet: Incredible 

Surround, Control înalte și joase, Tehnologie 
wOOx

Boxe
• Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass 

Reflex, Con plat metalic de 5,25", Tweeter dome 
conic, Amplificator bas wOOx, Grile pt. boxe 
detașabile

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

mp3PRO-CD
• Moduri redare disc: Preferinţe pt. CD și MP3-

CD, Repetare piesă/album/tot, Redare aleatorie, 
Info piesă prin auto CDDB

• Internet audio: Andante Radio: clasic, 
MusicMatch - radio personal, MP3.com - topuri 
muzicale, Radio Free Virgin, Live365: 1000 de 
posturi, INFO: info muzicale în mail

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin 

reţea

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• RDS: Nume post de radio, Radio Text, Reglare 

ceas prin RDS
• Setări prestabilite staţie: 40

• Mărci de tunere: FM Stereo, MW, LW
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată, Plug & Play

Conectivitate
• Intrare AUX: Intrare linie-in
• Căști: 3.5 mm
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
• LAN wireless: LAN wireless (IEEE802.11b)
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW, Line 

out, Ieșire subwoofer (preampl.)

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă PC Link, Alarmă 

radio, Timer Sleep
• Ceas: Ora prin Internet, Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD
• Indicaţii: Mod DIM
• Consum în regim Standby: 0,5 W
• Nr. de profiluri de utilizator: 5

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Cablu Ethernet, Antenă FM/MW
• Telecomandă: 45 de taste cu 2 baterii AA

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 175 x 244 x 322 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

180 x 244 x 215 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

602 x 271 x 550 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg
•
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ctualizare pt. Streamium
ctualizaţi echipamentul dvs. MCi250. Conexiunea la 

nternet vă permite să descărcaţi și instalaţi 
ctualizările software pentru noile servicii și funcţii 
ferite pentru produs.

cces wireless de bandă largă

C Link wireless pentru muzică
acă aţi acumulat deja o bogată colecţie de muzică pe 
alculatorul dvs., toată această muncă nu trebuie 
epetată sau irosită. Prin conectarea atât la Internet, cât 
i la calculator, microsistemul devine parte integrantă a 
eţelei de acasă. Apăsând pe butonul PC Link, puteţi 
ccesa imediat fișierele muzicale stocate pe calculatorul 
vs. și, mai mult decât atât, vă puteţi bucura de sunetul 
lar și puternic al boxelor dvs. wOOx!

ehnologie wOOx
ehnologia wOOx este un concept revoluţionar ce vă 
ermite să auziţi și să simţiţi basul mai profund și mai 
uternic decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele 
peciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas 
OOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul 
rincipal și tweeter asigură o tranziţie lină de la 
recvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și 
onstrucţia de tip sandwich perfect simetrică oferă o 
ază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx 
roduce un bas dinamic de calitate, utilizând integral 
olumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul 
uzicii.
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Microsistem audio
  


