
 

 

Philips Streamium
Безжична микро Hi-Fi 
система

MCI298
Завладяващ звук

Възпроизвеждайте поточно музика от PC/MAC и Интернет - безжично

Потопете се в света на музиката с безжичната микросистема Philips MCI298/12, позволяваща и 

монтаж на стена. Възпроизвеждайте поточно музика от своя PC или MAC, или слушайте CD, 

MP3 или FM и интернет радио - цветният дисплей с интуитивен тактилен екран ви осигурява 

лесна навигация.

Безгранично удоволствие при слушане - безжично
• Безжично поточно предаване на музика и снимки от PC/MAC
• Хиляди безплатни интернет радиостанции
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Възпроизвеждане на музика от iTunes
• FM радио

Лесна навигация и управление
• Дистанционно за удобна навигация
• Чувствителен на допир дисплей за лесна навигация

Висококачествени звукови характеристики
• обща изходна мощност 20 W RMS
• Напълно интегрирана звукова система



 Безплатни интернет радиостанции

Streamium се предлага с хиляди безплатни 
онлайн радиостанции. Сега можете да сте в 
крак с всеки вид музика по целия свят. 
Свържете своя Streamium към интернет и 
слушайте любимите си онлайн програми на 
аудио системата си, без да се налага да 
включвате компютъра.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране 
позволява големите цифрови музикални 
файлове да се намалят до 10 пъти по размер, 
без да има значително влошаване на аудио 
качеството им. MP3 и WMA са два от 
форматите на компресиране, които ви 
позволяват да се радвате на цял един свят 
от цифрова музика на своя Philips плейър. 
Изтегляйте MP3 или WMA песни от 
упълномощени музикални сайтове в 
Интернет или създайте свои собствени MP3 
или WMA музикални файлове, като ги 

извлечете от своите аудио компактдискове 
и ги прехвърлите на своя плейър.

Безжично поточно предаване на 
музика и снимки

Вашият компютър PC или MAC е пълен с 
музика, която сега можете удобно да 
предавате поточно към своето аудио 
устройство Philips, без бъркотията от 
кабели. Споделете любимите си песни, 
когато сте на парти, или просто им се 
наслаждавайте в удобството на собствения 
си дом. Направете същото със своите 
колекции от снимки и ги разглеждайте на 
спокойствие, докато слушате музика. 
Отключете съкровищата на своя PC/MAC с 
удобството на безжичното поточно 
предаване.

Дистанционно управление

Управлявайте всички функции на вашата Hi-
Fi система Philips, удобно разположени на 
дивана си. Търсете, откривайте и 
възпроизвеждайте вашата музика бързо и с 

лекота. С бутоните за директен достъп, 
като Начало и Предпочитани, имате бърз 
достъп до вашия начален екран, до 
любимата си интернет станция или до 
поточно възпроизвеждане на музика от 
вашия компютър PC/MAC и интернет - 
безжично. Центърът за управление на 
вашата Hi-Fi система е в ръката ви.

Чувствителен на допир дисплей

Управлението чрез чувствителен на допир 
дисплей ви позволява да управлявате 
устройството си, като просто натискате 
бутони на екрана, а не физически бутони на 
устройството. Само включете 
устройството, и потребителският 
интерфейс ще се появи на LCD дисплея с 
всички възможности за управление на 
устройството. Управлението чрез 
чувствителен на допир дисплей съчетава 
LCD технологията с датчици за натиск и 
мощен цифров микропроцесор. Когато 
натиснете с пръст конкретна област от 
екрана, съответният сигнал се изпраща към 
процесора и командата се изпълнява 
незабавно.
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Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без 

DRM (m4A)
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
• Интернет радио
• Тип устройство за зареждане: Слот
• режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно 

MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща 
песен, Стоп

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно възпроизвеждане

• Поддръжка на ID3 тагове
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/

VBR

Звук
• Настройки на еквалайзера: Неутрален, Джаз, 
Поп, Рок

• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 
"D", Динамично усилване на басите, Еквалайзер, 
Регулиране на високи и ниски честоти

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

• Изходна мощност (RMS): 2 x 10 W

Високоговорители
• Основен високоговорител: Пълен обхват

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• Обхвати на тунера: FM стерео

Възможности за свързване
• Други връзки: Ethernet
• Слушалка: 3,5 мм
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802.11g), Безжична локална мрежа (802.11b)
• Безжична универсалност с Plug & Play: Включено
• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-
битов, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN

• Антена: FM дипол

• Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка
• Power: 220-240 V

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Подсветка
• Цвят на подсветката: Бяло
• Езици на екранното меню: английски, 
холандски, френски, немски, италиански, 
испански, португалски, шведски

• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Жак за слушалки
• Часовник: На основния дисплей, Интернет 
време

• Аларми: Аларма със зумер, Таймер за заспиване
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта, Управление чрез тактилен екран

• Индикации: DIM режим
• Дистанционно управление: Еднопосочно

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: FM антена
• Батерии: 2 бр. AAA
• CD-ROM: CD-ROM с мултимедиен браузър, 
видео самоучител и ръководства

• Ръководство за бърз старт: Английски, френски, 
испански, италиански, холандски, немски, 
шведски, фински, норвежки, датски, 
португалски, руски, полски

• Дистанционно управление: Еднопосочно 
дистанционно

• Ръководство за потребителя: Английски, 
френски, испански, италиански, холандски, 
немски, шведски, фински, норвежки, датски, 
португалски, руски, полски

• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• AC/DC адаптер: AC/DC адаптер

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 542 x 90 x 238 
мм

• Тегло на апарата: 2,98 кг

Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал (инчове): 3,5 инч

Power
• Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
•
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