Philips Streamium
Bezprzewodowa
mikrowieża hi-fi

MCI298

Fascynacja Dźwiękiem
Przesyłaj pliki muzyczne z PC/MAC i Internetu – bezprzewodowo
Odkryj przestrzeń muzyki dzięki montowanej na ścianie, bezprzewodowej mikrowieży Philips MCI298/
12. Przesyłaj muzykę z komputera PC/MAC, odtwarzaj ją z płyt CD, MP3 lub radia FM oraz radia
internetowego. Dodatkową zaletą jest wygodna nawigacja dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu
z kolorowym wyświetlaczem.
Słuchanie bezprzewodowe
• Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki i zdjęć z komputera
• Tysiące darmowych, internetowych stacji radiowych
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Odtwarzanie muzyki w iTunes
• Radio FM
Prosta nawigacja i sterowanie
• Zdalne sterowanie ułatwiające nawigację
• Ekran dotykowy ułatwia nawigację
Wyjątkowa jakość dźwięku
• Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS
• Kompletny zintegrowany zestaw muzyczny
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Zalety
Darmowe, internetowe stacje radiowe

muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików
MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
Bezprzewodowe przesyłanie
strumieniowe muzyki i zdjęć

przejść do ekranu głównego, ulubionej stacji
internetowej lub rozpocząć odtwarzanie
muzyki z komputera czy Internetu –
bezprzewodowo. Centrum dowodzenia
znajduje się w Twojej dłoni.
Ekran dotykowy

Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do
tysięcy darmowych, internetowych stacji
radiowych. Teraz można być na bieżąco z
różnymi rodzajami muzyki z całego świata.
Wystarczy podłączyć odtwarzacz Streamium
do Internetu i zacząć słuchać ulubionych
audycji poprzez zestaw audio bez konieczności
włączania komputera.
Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i
CD-RW

Teraz możesz przesyłać muzykę z komputera
do urządzenia audio firmy Philips bez
podłączania przewodów. Podziel się muzyką z
innymi osobami na imprezie lub słuchaj jej w
zaciszu swojego domu. Pochwali się swoimi
zdjęciami i oglądaj je, słuchając muzyki. Ciesz
się zasobami swojego komputera —
bezprzewodowo!
Pilot zdalnego sterowania

Technika automatycznej kompresji pozwala
10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia
słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i
WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z
autoryzowanych stron internetowych z

Steruj wszystkimi funkcjami wieży Hi-Fi firmy
Philips z kanapy. Wyszukuj, przeglądaj i
odtwarzaj zawartość swojej kolekcji muzyki
szybko i wygodnie. Dzięki klawiszom
bezpośredniego dostępu możesz szybko

Ekran dotykowy umożliwia sterowanie
urządzeniem przez naciskanie przycisków
wyświetlanych na ekranie, a nie tych, które się
fizycznie znajdują na urządzeniu. Gdy tylko
włączysz urządzenie, na ekranie zostanie
wyświetlony interfejs użytkownika ze
wszystkimi opcjami sterowania urządzeniem.
Ekran dotykowy stanowi połączenie
technologii wyświetlania LCD z czujnikami
nacisku oraz wydajnym mikroprocesorem. Po
naciśnięciu palcem określonego miejsca na
ekranie do procesora zostaje przekazany
odpowiedni sygnał i polecenie jest od razu
wykonane.
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Dane techniczne
Odtwarzanie dźwięku

• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC
(m4A)
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Radio internetowe
• Sposób ładowania: Gniazdo
• Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link:
Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie
bezprzewodowe Wi-Fi
• Tryby bezpośredniego połączenia USB:
Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny,
Zatrzymywanie
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do
przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed.
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne
• Obsługa znaczników ID3
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz
VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s,
CBR/VBR

Dźwięk

• Ustawienia korektora: Neutralny, Jazz, Pop, Rock
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz
klasy „D”, Dynamiczne wzmocnienie basów,
Korektor, Regulacja tonów wysokich i niskich
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie
głośności
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W

Głośniki

• Główny głośnik: Pełny asortyment

Tuner/Odbiór/Transmisja

• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pasma tunera: UKF Stereo

Możliwości połączeń

• Inne połączenia: Ethernet
• Słuchawki: 3,5 mm
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć
LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN
(802.11b)
• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play:
Wł.
• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP
128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA,
WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antena: Dipol FM

• Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z
wtykami 3,5 mm
• Moc: 220–240 V

Udogodnienia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ wyświetlacza: LCD
Podświetlenie
Kolor podświetlenia: Biały
Języki menu ekranowego (OSD): angielski,
holenderski, francuski, niemiecki, włoski,
hiszpański, portugalski, szwedzki
Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
Gniazdo słuchawek
Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas
internetowy
Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Wyłącznik
czasowy
Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja
jasności, Sterowanie za pomocą ekranu
dotykowego
Wskaźniki: Tryb przyciemniania
Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy

Akcesoria

• Akcesoria w zestawie: Antena FM
• Baterie i akumulatory: 2x AAA
• CD-ROM: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem
Media Browser, samouczkiem wideo oraz
instrukcjami obsługi
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski,
hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki,
szwedzki, fiński, norweski, duński, portugalski,
rosyjski, polski
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, hiszpański,
włoski, holenderski, niemiecki, szwedzki, fiński,
norweski, duński, portugalski, rosyjski, polski
• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• Zasilacz sieciowy: Zasilacz sieciowy

Wymiary

• Wymiary produktu (S x G x W):
542 x 90 x 238 mm
• Waga urządzenia: 2,98 kg

Obraz/wyświetlacz

• Długość przekątnej ekranu (cale): 3,5 cali

Moc

• Źródło zasilania: 200–240 V, 50 Hz
•
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