
 

 

Philips Streamium
Draadloos Micro HiFi-
systeem

MCI298
Bezeten van muziek

Stream muziek van PC/MAC en internet - draadloos
Ga helemaal op in uw muziek met dit draadloze Philips MCI298/12-microsysteem dat aan de wand 
kan worden bevestigd. Stream muziek vanaf uw PC/MAC, luister naar CD's, MP3's of FM- en 
internetradio, en navigeer moeiteloos op het intuïtieve touchscreen met kleurenscherm.

Onbeperkt luisterplezier - draadloos
• Draadloos muziek en foto's streamen vanaf uw PC/Mac
• Duizenden gratis internetradiozenders
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• Muziek van iTunes afspelen
• FM-radio

Eenvoudige navigatie en bediening
• Afstandsbediening voor gemakkelijk navigeren
• Touchscreen voor eenvoudige navigatie

Geluid van topklasse
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
• Volledig geïntegreerd geluidssysteem

Optimale aansluiting
• Geschikt voor breedbandverbinding en Wi-Fi-router in huis



 Gratis internetradiozenders

Met Streamium profiteert u van duizenden 
gratis internetradiozenders. Nu kunt u 
luisteren naar allerlei soorten muziek van over 
de hele wereld. Maak via uw Streamium 
verbinding met internet en luister naar uw 
favoriete onlineprogramma's op uw 
audiosysteem zonder dat uw PC hoeft te zijn 
ingeschakeld.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen 
grote digitale muziekbestanden tot 10 keer 
worden verkleind zonder dat de 
geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en 
WMA zijn twee compressieformaten waarmee 
u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw 
Philips-speler. Download MP3- of WMA-
nummers vanaf legale muziekwebsites op 
internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of 

WMA-bestanden en breng deze over naar uw 
speler.

Draadloos muziek en foto's streamen

Uw PC/Mac staat vol muziek die u nu 
gemakkelijk vanaf uw Philips-audioapparaat 
kunt streamen, zonder al die kabels. Deel uw 
foto's en muziek met anderen, bijvoorbeeld 
tijdens een feestje, of geniet gewoon thuis van 
uw muziek en foto's. Doe hetzelfde met uw 
fotoverzamelingen, en bekijk deze op uw 
gemak terwijl u naar muziek luistert. Haal alles 
uit uw PC/Mac met het gemak van draadloze 
streaming.

Afstandsbediening

Bedien alle functies van uw Philips HiFi-
systeem vanuit uw luie stoel. Muziek zoeken, 
doorbladeren en afspelen kost nauwelijks tijd 
en moeite. Met speciale toetsen hebt u snel 

toegang tot het hoofdscherm en uw favoriete 
internetradiostation, maar kunt u ook 
draadloos muziek streamen vanaf uw PC/MAC 
en internet. De sleutel tot uw HiFi-systeem ligt 
in uw handen.

Touchscreen

Met het touchscreen kunt u uw apparaat 
bedienen door eenvoudigweg op de knoppen 
op het scherm te drukken in plaats van op de 
knoppen op het apparaat. Als u het apparaat 
inschakelt, verschijnt de gebruikersinterface 
met het touchscreen op het LCD-scherm met 
alle bedieningsfuncties voor het apparaat. Het 
touchscreen combineert LCD-
schermtechnologie met druksensoren en een 
krachtige digitale microprocessor. Als u op een 
bepaalde plek op het scherm drukt, wordt het 
desbetreffende signaal naar de processor 
gestuurd. De opdracht wordt daarna 
onmiddellijk uitgevoerd.
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Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC 

(m4A)
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB Flash Drive
• Internetradio
• Ladertype: Sleuf
• PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via 

netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/

pauze, Vorige/volgende, Stoppen
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen

• Ondersteuning van ID3-tag
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR

Geluid
• Equalizer-instellingen: Neutraal, Jazz, Pop, Rock
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, 

Dynamic Bass Boost, Equalizer, Treble- en 
basregeling

• Volumeregeling: Volumeregeling
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Volledig bereik

Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• Radioband: FM-zender

Connectiviteit
• Andere aansluitingen: Ethernet
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

(802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
• Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antenne: FM-dipool
• Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 

Link
• Vermogen: 220 - 240 V

Comfort
• Schermtype: LCD
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, 

Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Zweeds

• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Hoofdtelefoonaansluiting
• Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, Sleeptimer
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling, 

Bediening via touchscreen
• Indicaties: DIM-modus
• Afstandsbediening: Eenrichtings

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: FM-antenne
• Batterijen: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM met mediabrowser, 

videotutorial en handleidingen
• Snelstartgids: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, 

Nederlands, Duits, Zweeds, Fins, Noors, Deens, 
Portugees, Russisch en Pools

• Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, 

Nederlands, Duits, Zweeds, Fins, Noors, Deens, 
Portugees, Russisch en Pools

• Garantiekaart: Garantiekaart
• AC/DC-adapter: AC/DC-adapter

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 542 x 90 x 238 mm
• Gewicht van het apparaat: 2,98 kg

Beeld/scherm
• Schermdiagonaal (inch): 3,5 inch

Vermogen
• Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
•
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