
 

 

Philips Streamium
Vezeték nélküli mikro hifi 
rendszer

MCI298
A hangzás bűvöletében

Zenehallgatás PC-ről/MAC-ről/Internetről - vezeték nélkül
Fedezze fel a zenei univerzumot ezzel a keskeny, falra szerelhető, vezeték nélküli 
mikrorendszerrel. Zenehallgatás PC/MAC-ról, CD és MP3 lejátszása vagy FM- és 
internetrádió hallgatása. Egyszerű navigálás az intuitív, színes érintőképernyőn.

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül
• Zene és fotó streaming vezeték nélkül PC/MAC rendszerről
• Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• iTunes zene lejátszása
• FM-rádió

Egyszerű navigáció és kezelés
• Távvezérlő a kényelmes navigáláshoz
• Érintőképernyő az egyszerű irányításhoz

Minőségi hangteljesítmény
• 20 W kimeneti RMS összteljesítmény
• Teljesen integrált hangrendszer

Csatlakozásra kész
• Működik az otthoni szélessávú kapcsolat és a Wi-Fi router használatával



 Ingyenes internetes rádióállomások

A Streamium zeneközponttal több ezer 
internetes rádióállomás közül választhat, így 
lépést tarthat a világ minden tájáról származó 
zenével. Csatlakoztassa a Streamium 
készülékét az Internethez, és hallgassa kedvenc 
online programjait hangrendszerén a 
számítógép bekapcsolása nélkül.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 

CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Zene és fotó streaming vezeték nélkül

Az Ön PC/MAC számítógépén található 
zeneszámokat mostantól kényelmesen átviheti 
Philips audiokészülékére, vezetékrengeteg 
nélkül. Ossza meg kedvenc dalait másokkal egy 
partin, vagy hallgassa otthona kényelmében. 
Ugyanez vonatkozik fényképgyűjteményére is - 
bármikor megtekintheti zenehallgatás közben. 
Ismerje meg a vezeték nélküli streaming 
kényelmének minden előnyét.

Távvezérlő

A Philips hifi rendszer összes funkcióját 
kanapéja kényelméből vezérelheti. Keresés, 
navigálás és lejátszás - zene egyszerűen és 
gyorsan. A közvetlen gombokkal (például a 
Kezdőlap és Kedvenc gombbal) gyorsan 

megnyithatja a főképernyőt vagy kedvenc 
internetes állomását, de zenét is vihet át PC/
MAC számítógépéről és az Internetről - 
vezeték nélkül. A hifi vezérlőközpontja 
tenyérben elfér.

Érintőképernyő

Az érintőképernyő segítségével a készülék 
egyszerűen a képernyőn látható gombokkal 
vezérelhető, nem szükségesek hozzá a 
készüléken lévő gombok. Egyszerűen kapcsolja 
be a készüléket, az LCD kijelzőn megjelenik az 
érintőképernyő kezelői felülete, és azon a 
készülék összes vezérlési opciója. Az 
érintőképernyős vezérlés az LCD kijelző 
technológiát egyesíti a nyomásérzékelőkkel és 
a hatékony digitális mikroprocesszorral. 
Amikor Ön a képernyő egy bizonyos pontját 
megnyomja az ujjával, a megfelelő jel eljut a 
processzorhoz, és a parancs azonnal 
végrehajtásra kerül.
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Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A)
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Internetes rádió
• Betöltő típusa: Nyílás
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 

streaming hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték 
nélküli kapcsolat

• Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/
Következő, Leállítás

• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Lejátszás ismétlése

• ID3-tag támogatás
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Semleges, Jazz, Pop, 

Rock
• Hangzásjavítás: „D" osztályú digitális erősítő, 

Dinamikus basszuskiemelés, Hangszínszabályzó, 
Magas/mély hangok szabályozása

• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W

Hangszórók
• Fő hangszóró: Teljes terjedelem

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolási sávok: FM sztereó

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: Ethernet
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b)
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antenna: FM dipólus

• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es sztereó bemenet - 
MP3 link

• Tápellátás: 220-240 V

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, 

francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Fejhallgató-csatlakozó
• Óra: Fő kijelzőn, internetes idő
• Ébresztők: Berregő riasztás, Elalváskapcsoló
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás, 

Érintőképernyős vezérlés
• Javaslatok: DIM üzemmód
• Távvezérlő: 1-utas

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM antenna
• Elemek: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM adathordozó-böngészővel, 

oktatóvideóval és felhasználói útmutatóval
• Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, francia, 

spanyol, olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, 
dán, portugál, orosz, lengyel

• Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: angol, francia, spanyol, 

olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, dán, 
portugál, orosz, lengyel

• Garanciajegy: Garanciajegy
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: AC/DC 

adapter

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 542 x 90 x 238 

mm
• Készülék tömege: 2,98 kg

Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,5 hüvelyk

Tápellátás
• Tápegység: 200-240 V, 50 Hz
•
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