
 

 

Philips Streamium
Trådløst Hi-Fi 
mikrosystem

MCI298
Lidenskap for lyd

Stream musikk trådløst fra PC/Mac og Internett
Utforsk musikkuniverset ditt med dette stilige og trådløse Philips MCI298/12-mikroanlegget som 
kan monteres på veggen. Stream musikk fra PC/MAC, spill av CD, MP3 eller FM- og Internett-
radio, og gled deg over enkel navigering på den intuitive berøringsskjermen med farger.

Ubegrenset lyttefornøyelse – trådløst
• Trådløs streaming av musikk og bilder fra PC/MAC
• Tusenvis av gratis Internett-radiostasjoner
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Avspilling av iTunes-musikk
• FM-radio

Enkel navigering og kontroll
• Fjernkontrollen gjør navigeringen enkel
• Berøringsskjerm for enkel navigering

Kvalitetslyd
• 20 W RMS total utgangseffekt
• Fullstendig integrert lydsystem

Klar til å koble til
• Fungerer med bredbåndstilkobling hjemme og Wi-Fi-ruter



 Gratis Internett-radiostasjoner

Streamium kommer med tusenvis av gratis 
Internett-radiostasjoner. Nå kan du holde deg 
oppdatert på alle typer musikk over hele 
verden. Koble Streamium til Internett, og lytt 
til favorittprogrammene på lydsystemet ditt 
uten å slå på datamaskinen.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-
RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store 
digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i 
størrelse uten at lydkvaliteten reduseres 
nevneverdig. MP3 og WMA er to av 
komprimeringsformatene som gjør at du kan 
glede deg over en verden av digital musikk på 
Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller 
WMA-låter fra autoriserte 
musikkwebområder på Internett, eller lag dine 

egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe 
lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Trådløs streaming av musikk og bilder

Din PC/MAC inneholder musikk som du nå 
praktisk kan streame til Philips-lydenheten din 
– uten kabelrot. Del favorittsangene dine med 
andre på fest, eller nyt dem hjemme hos deg 
selv. Gjør det samme med bildesamlingen din, 
og vis dem frem mens du hører på musikk. Lås 
opp skattene dine på PC/MAC med trådløs 
streaming.

Fjernkontroll

Kontroller alle funksjonene til Philips Hi-Fi-
anlegget fra sofaen. Søk etter, naviger i og spill 
av musikken raskt og enkelt. Med 
direkteknapper som Hjem og Favoritt, får du 
rask tilgang til hovedskjermen og 

favorittstasjonen på Internett, eller du kan 
streame musikk fra PCen/MAC-maskinen og 
Internett trådløst. Du sitter med Hi-Fi-
kontrollsenteret i hånden.

Berøringsskjerm

Med en berøringsskjerm kan du styre enheten 
ved ganske enkelt å trykke på knappene på 
skjermen i stedet for å trykke på fysiske 
knapper på enheten. Bare slå på enheten, så 
vises grensesnittet med berøringsskjermen på 
LCD-skjermen med alle kontrollalternativene 
for enheten. Berøringsskjermen kombinerer 
LCD-skjermteknologien med trykksensorer 
og en kraftig digital mikroprosessor. Når du 
trykker på et bestemt punkt på skjermen med 
fingeren, sendes det aktuelle signalet til 
prosessoren, og kommandoen utføres 
umiddelbart.
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Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM 

AAC (m4A)
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB-flashstasjon
• Internett-radio
• Plateilegg: Spor
• Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via 

nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
• USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, 

Stopp
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling
• ID3 Tag-støtte
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR

Lyd
• Equalizer-innstillinger: Nøytral, Jazz, Pop, Rock
• Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, 

dynamisk bassforsterking (DBB), Equalizer, 
Diskant- og basskontroll

• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: Fulltone

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital søking
• Tunerbånd: FM Stereo

Tilkoblingsmuligheter
• Andre tilkoblinger: Ethernet
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11g), 

Trådløst LAN (802.11b)
• Trådløs Universal Plug and Play: Aktivert
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antenne: FM dipol
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm stereolinjeinngang – MP3-

kobling
• Drift: 220–240 V

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk
• Eco Power-standbymodus: 1 watt
• Hodetelefonkontakt
• Klokke: På hovedskjerm, Internett-tid
• Alarmer: Summealarm, Sleep timer
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll, 

Berøringsskjermkontroll
• Indikasjoner: DIM-modus
• Fjernkontroll: 1-veis

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: FM-antenne
• Batterier: 2 AAA-batterier
• CD-ROM: CD-ROM med medieleser, 

videoopplæring og håndbøker
• Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, 

nederlandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk, 
portugisisk, russisk, polsk

• Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
• Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, 

nederlandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk, 
portugisisk, russisk, polsk

• Garantikort: Garantikort
• AC/DC-adapter: AC/DC-adapter

Mål
• Produktmål (BxDxH): 542 x 90 x 238 mm
• Vekt, apparat: 2,98 kg

Bilde/skjerm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 3,5 tommer

Drift
• Strømforsyning: 200-240 V, 50 Hz
•
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