
 

 

Philips Streamium
Bezdrátový Hi-Fi 
mikrosystém

MCI298
Posedlost zvukem

Přenášejte bezdrátově hudbu z počítače PC/MAC a internetu
Bezdrátový mikrosystém Philips MCI298/12 s možností připevnění na stěnu, s nímž můžete 

prozkoumávat svůj hudební vesmír. Přenášejte hudbu z počítače PC/MAC, přehrávejte CD nebo MP3, 

pouštějte FM nebo internetová rádia a vychutnejte si snadnou navigaci na intuitivní dotykové obrazovce 

s barevným displejem.

Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové
• Bezdrátový přenos hudby a fotografií z PC/MACu
• Tisíce internetových rozhlasových stanic zdarma
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Přehrávání hudby z iTunes
• Rádio FM

Snadná navigace a ovládání
• Dálkový ovladač pro praktickou navigaci
• Snadná navigace pomocí dotykového displeje

Kvalitní reprodukce zvuku
• Celkový výstupní výkon 20 W RMS
• Kompletní integrovaný zvukový systém



 Internetové rozhlasové stanice zdarma

Zařízení Streamium přináší tisíce 
internetových rozhlasových stanic zdarma. 
Nyní můžete mít přehled o veškeré hudbě po 
celém světě. Připojte přehrávač Streamium 
k Internetu a poslouchejte své oblíbené 
programy online pomocí audiosystému, aniž 
byste museli zapínat počítač.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-
CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje 
zmenšit velikost velkých souborů s digitálně 
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA 
patří mezi kompresní formáty, díky kterým si 
vychutnáte svět digitální hudby na svém 
přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných 
zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své 

vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je 
do svého zařízení.

Bezdrátový přenos hudby a fotografií

Váš počítač PC/ MAC je naplněn hudbou, 
kterou lze nyní pohodlně přenášet do 
audiozařízení Philips – bez změti kabelů. 
Sdílejte s ostatními na večírku své oblíbené 
skladby nebo si je jen vychutnejte v pohodlí 
domova. Pokud to samé provedete se svými 
sbírkami fotografií, budete si je moci prohlížet 
během poslechu hudby. Využijte pohodlí 
bezdrátového přenosu a zpřístupněte poklady 
ve vašem PC/ MACu.

Dálkový ovladač

Ovládejte všechny funkce svého Hi-Fi systému 
Philips z pohodlí své pohovky. Snadno a rychle 
hledejte, procházejte a přehrávejte svou 
hudbu. Díky přímým klávesám jako Domů 

nebo Oblíbené získáte rychlý přístup k hlavní 
obrazovce, oblíbené internetové rozhlasové 
stanici nebo hudbě z počítače či internetu 
bezdrátově. Centrum ovládání Hi-Fi systému je 
ve vaší dlani.

Dotyková obrazovka

Dotykový displej umožňuje ovládat zařízení 
jednoduše stisknutím tlačítek na displeji místo 
fyzických tlačítek na zařízení. Stačí přístroj 
zapnout a na LCD displeji se zobrazí 
uživatelské rozhraní dotykové obrazovky se 
všemi možnostmi nastavení. Dotykový displej 
představuje kombinaci technologie LCD s 
dotykovými čidly a výkonným 
mikroprocesorem. Po stisknutí určité oblasti 
na obrazovce prstem je vyslán odpovídající 
signál do procesoru a příkaz je okamžitě 
proveden.
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Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez 

technologie DRM (m4A)
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
• Internetové rádio: Ano
• Typ zavádění: Slot
• Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud 

MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
• Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/

další, Funkce stop
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat 
Play (opakované přehrávání)

• Podpora ID3 tagů: Ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, 

CBR/VBR

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Neutrální, Jazz, Pop, Rock
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 

Dynamic Bass Boost, Ekvalizér, Regulace výšek a 
basů

• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Výstupní výkon (RMS): 2X10 W

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Úplná řada

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Pásma tuneru: FM stereo

Možnosti připojení
• Další připojení: Ethernet
• Sluchátka: 3,5 mm
• Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN 

(802,11g), Bezdrátová síť LAN(802,11b)
• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Podporuje
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Anténa: FM, dipólová
• Audio připojení: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm 

– připojení MP3 Link
• Spotřeba: 220-240 V

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílá
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, 

Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská, 
Španělská, Portugalská, Švédština

• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Konektor sluchátek: Ano
• Hodiny: Na hlavním displeji, internetový čas
• Budíky: Signál budíku, Časovač
• Vylepšení displeje: Řízení jasu, Ovládání dotykovou 

obrazovkou
• Indikátory: Režim DIM
• Dálkový ovladač: Jednopásmová

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa FM
• Baterie: 2 x baterie AAA
• CD-ROM: Disk CD-ROM s prohlížečem médií, 

obrazovým výukovým programem a příručkami
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

francouzština, španělština, italština, holandština, 
němčina, švédština, finština, norština, dánština, 
portugalština, ruština, polština

• Dálkový ovladač: Jednocestný dálkový ovladač
• Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, 

španělština, italština, holandština, němčina, 
švédština, finština, norština, dánština, portugalština, 
ruština, polština

• Záruční list: Záruční list
• Síťový adaptér: Napájecí adaptér stř./stejnosm.

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 542 x 90 x 238 mm
• Hmotnost přístroje: 2,98 kg

Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,5 palců

Spotřeba
• Napájení: 200-240 V, 50 Hz
•
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