„Philips“ Streamium
Belaidė „Hi-Fi“
mikrosistema

MCI298

Sužavėti garsų
Klausykite muzikos iš PC / MAC ir interneto – bevieliu būdu
Pasinerkite į muzikos pasaulį kartu naudodami šią prie sienos tvirtinamą belaidę „Philips“ MCI298/12
mikrosistemą. Leiskite muziką iš PC/MAC kompiuterio, klausykitės CD, MP3 arba FM ir internetinių
radijo stočių bei mėgaukitės patogiu naršymu intuityviame jutikliniame spalvotame ekrane.
Neribotas klausymosi malonumas – bevieliu būdu
• Belaidis muzikos ir nuotraukų siuntimas iš jūsų PC/MAC
• Tūkstančiai nemokamų internetinių radijo stočių
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Atkurkite „iTunes“ muziką
• FM radijas
Lengvas naršymas ir valdymas
• Nuotolinis valdymas patogiai navigacijai
• Jutiklinis ekranas lengvesnei navigacijai
Kokybiškas garsas
• 20W RMS bendra išvesties galia
• Visa integruota garso sistema
Paruošta prijungimui
• Veikia su namų plačiajuosčiu ryšiu ir Wi-Fi maršrutizatoriumi
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Ypatybės
Nemokamos internetinės radijo stotys

MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami
CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
Belaidis muzikos ir nuotraukų siuntimas

„Pagrindinis“ ir „Mėgstamiausias“, greitai galite
pasiekti pagrindinį ekraną, mėgstamą
internetinę radijo stotį ar siunčiamą muziką iš
savo PC/MAC ir interneto - bevieliu būdu. „HiFi“ valdymas yra jūsų delne.
Jutiklinis ekranas

„Streamium“ turi tūkstančius nemokamų
internetinių radijo stočių. Dabar jūs girdėsite
populiariausią muziką pasaulyje. Prijunkite
„Streamium“ prie interneto ir klausykitės savo
mėgstamų internetinių programų savo garso
sistemoje, net neįjungdami kompiuterio.
Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW
diskus

Jūsų PC/ MAC yra muzika, kurią galite patogiai
siųstis į savo „Philips“ garso prietaisą - be jokių
laidų. Dalinkitės savo mėgstamomis dainomis
su kitais vakarėlyje arba mėgaukitės jomis
namuose. Tą patį darykite ir su savo
nuotraukomis, kurias galite peržiūrėti
klausydamiesi muzikos. Naudokitės savo PC/
MAC lobiais siųsdamiesi bevieliu būdu.
Nuotolinis valdymas

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia
didžiulius skaitmeninės muzikos failus
sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso
kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo
formatai, kuriuos naudojant skaitmenine
muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu.
Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų
muzikos svetainių internete arba kurkite savo

Reguliuokite „Philips Hi-Fi“ sistemos funkcijas,
patogiai sėdėdami ant sofos. Ieškokite,
naršykite ir atkurkite muziką lengvai ir greitai.
Tiesioginiais mygtukais, tokiais kaip

Jutiklinio ekrano nustatymas leidžia reguliuoti
savo prietaisą paprasčiausiai spaudžiant
mygtukus ekrane, o ne iškilius prietaiso
mygtukus. Paprasčiausiai įjunkite savo prietaisą,
ir LCD ekrane atsiras jutiklinio ekrano sąsajos
su visomis nustatymų parinktimis. Jutiklinio
ekrano nustatymas suderina LCD ekrano
technologiją su slėginiais davikliais ir galingu
skaitmeniniu mikroprocesoriumi. Kai pirštu
paspaudžiate tam tikrą vietą ekrane,
atitinkamas signalas siunčiamas į procesorių ir
nedelsiant vykdoma komanda.
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Specifikacijos
Garso atkūrimas

• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, ne DRM AAC
(m4A)
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD, USB atmintinė
• Internetinis radijas
• Įdėjimo būdas: Anga
• Kompiuterio jungties atkūrimo režimas: MP3
siuntimas per tinklą, Wi-Fi belaidė jungtis
• „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti,
Ankstesnis/kitas, Stabdyti
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito
/ ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą
• ID3-tag palaikymas
• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• WMA sparta bitais: iki 192kbps, CBR/VBR

Garsas

• Vienodintuvo nustatymai: „Neutral“, Džiazas,
Populiarioji, Rokas
• Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis
stiprintuvas, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas,
Išlygintojas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn
/ žemyn
• Išvesties galia (RMS): 2x10 W

Garsiakalbiai

• Pagrindinis garsiakalbis: Visas asortimentas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo

Prijungimo galimybė

• Kitos jungtys: Eternetas
• Ausinės: 3,5 mm
• Bevielės jungtys: Wireless LAN(802.11g), Wireless
LAN(802.11b)
• Universalus supaprastintas diegimas: Įjungtas
• Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
• Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit,
WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antena: FM dipolis

• Garso jungtys: 3,5mm stereo MP3 jungties linija
• Maitinimas: 220 - 240V

Patogumas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekrano tipas: LCD
Fono apšvietimas
Fono spalva: Balta
Ekrano meniu kalbos: anglų, olandų, prancūzų,
vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų
„Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas
Ausinių lizdas
Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Interneto laikas
Žadintuvai: žadintuvas su signalu, Išsijungimo
laikmatis
Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas,
Jutiklinio ekrano nustatymas
Rodmenys: DIM režimas
Nuotolinis valdymas: Vienpusis

Priedai

• Pridedami priedai: FM antena
• Akumuliatoriai: 2x AAA
• CD-ROM: CD-ROM su medijos naršykle, vaizdo
instrukcijomis ir vadovais
• Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, ispanų,
italų, olandų, vokiečių, švedų, suomių, norvegų,
danų, portugalų, rusų, lenkų
• Nuotolinis valdymas: Vienkryptis nuotolinis
valdymas
• Vartotojo vadovas: Anglų, prancūzų, ispanų, italų,
olandų, vokiečių, švedų, suomių, norvegų, danų,
portugalų, rusų, lenkų
• Garantinė kortelė: Garantinė kortelė
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: AC/DC
adapteris

Matmenys

• Gaminio matmenys (P x A x G): 542 x 90 x 238 mm
• Komplekto svoris: 2,98 kg

Vaizdas / ekranas

• Ekrano įstrižainė (coliais): 3,5 in

Maitinimas

• Maitinimo šaltinis: 200-240 V, 50Hz
•
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