
 

 

Philips Streamium
Sistema Micro Hi-Fi USB 
sem fios

MCI298
Obcecado pelo som

Transmita música do PC/MAC e da Internet – sem fios
Explore o seu universo de música com este sistema micro sem fios montável na parede 
Philips MCI298/12. Transmita música do seu PC/MAC, reproduza CD, MP3 ou FM e 
rádio na Internet e desfrute da navegação no seu ecrã táctil intuitivo com ecrã a cores.

Prazer de audição ilimitado - sem fios
• Transmitir música e fotografias sem fios a partir do seu PC/MAC
• Milhares de estações de rádio da Internet gratuitas
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Reprodução de música do iTunes
• rádio FM

Fácil navegação e controlo
• Telecomando para uma navegação simples
• Ecrã táctil para fácil navegação

Som de qualidade
• Potência de saída total de 20 W RMS
• Sistema de som completo integrado

Pronto a ligar
• Funciona com ligação de banda larga doméstica e router Wi-Fi



 Estações de rádio da Internet gratuitas

Streamium inclui milhares de estações de rádio 
da Internet gratuitas. Mantenha-se a par de 
todas as novidades musicais a nível mundial. 
Ligue o seu Streamium à Internet e oiça os seus 
programas preferidos no sistema de áudio sem 
ligar o PC.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite 
reduzir o tamanho dos ficheiros de música 
digital grandes até 10 vezes, sem degradar 
radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou 
WMA são dois dos formatos de compressão 
que lhe permitem desfrutar de um mundo de 
música digital no seu leitor Philips. Transfira 
canções MP3 ou WMA de sites de música 
autorizados através da Internet ou crie a sua 
música, extraindo os seus CDs de áudio para 

ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para 
o seu leitor.

Transmitir música e fotografias sem fios

O seu PC/ MAC tem imensa música que pode 
transmitir comodamente para o seu 
dispositivo áudio Philips – sem confusão de 
cabos. Partilhe as suas músicas favoritas com 
outras pessoas numa festa ou desfrute-as no 
conforto de sua casa. Faça o mesmo com as 
suas colecções de fotografias e veja-as à 
vontade enquanto ouve música. Abra os 
tesouros do seu PC/ MAC com a comodidade 
da transmissão sem fios.

Telecomando

Controle todas as funções do seu sistema Hi-
Fi da Philips a partir do conforto do seu sofá. 
Procure, navegue e reproduza a sua música de 
forma simples e rápida. Com teclas directas 

para o ecrã inicial e os favoritos, por ex., pode 
aceder rapidamente ao seu ecrã principal, à sua 
estação de rádio favorita na Internet ou 
transmitir em sequência músicas do seu PC/
MAC e da Internet - sem fios. O centro de 
controlo Hi-Fi está na palma da sua mão.

Ecrã táctil

O controlo através do ecrã táctil permite 
comandar o dispositivo bastando premir os 
botões no ecrã em vez dos botões físicos do 
dispositivo. Basta ligar o dispositivo e a 
interface de utilizador é apresentada no visor 
LCD com todas as opções de controlo. O 
controlo do ecrã táctil combina a tecnologia 
do visor LCD com sensores de pressão e um 
potente microprocessador digital. Quando 
prime com o dedo uma área específica do ecrã, 
o respectivo sinal é enviado para o 
processador e o comando é imediatamente 
executado.
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Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM 

AAC (m4A)
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA, Unidade flash USB
• Rádio da Internet
• Tipo de Carregamento: Ranhura
• modo de reprodução por Ligação ao PC: 

Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
• Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, 

Anterior/Seguinte, Parar
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão 

Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Reprodução de Repetição

• Suporte de identificação ID3
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxa de bits WMA: até 192kbps, CBR/VBR

Som
• Definições do equalizador: Neutro, Jazz, Pop, Rock
• Melhoramento do som: Amplificador Digital de 

Classe "D", Dynamic Bass Boost, Equalizador, 
Controlos de Graves e Agudos

• Controlo do volume: Controlo do volume para 
cima/baixo

• Potência de saída (RMS): 2x10 W

Altifalantes
• Altifalante Principal: Gama completa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Sintonização digital automática
• Bandas do sintonizador: FM estéreo

Conectividade
• Outras ligações: Ethernet
• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligações sem fios: Rede local sem fios (802.11g), 

LAN sem fios (802.11b)
• Plug & Play universal sem fios: Activado
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antena: FM Dipolo
• Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm 

- MP3 link
• Alimentação: 220-240 V

Funcionalidades
• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Holandês, 

Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, 
Sueco

• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Tomada dos auscultadores
• Relógio: No ecrã principal, Hora Internet
• Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, 

Temporizador
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade, Controlo por ecrã táctil
• Indicações: Modo DIM
• Telecomando: 1 Sentido

Acessórios
• Acessórios incluídos: Antena FM
• Pilhas: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM com Media Browser, tutorial 

de vídeo e manuais
• Manual de início rápido: Inglês, francês, espanhol, 

italiano, neerlandês, alemão, sueco, finlandês, 
norueguês, dinamarquês, português, russo, polaco

• Telecomando: Telecomando de 1 sentido
• Manual do utilizador: Inglês, francês, espanhol, 

italiano, neerlandês, alemão, sueco, finlandês, 
norueguês, dinamarquês, português, russo, polaco

• Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
• Transformador CA/CC: Transformador CA/CC

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 542 x 90 x 238 

mm
• Peso da unidade: 2,98 kg

Imagem/visualização
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,5 polegada

Alimentação
• Alimentação: 200-240 V, 50 Hz
•
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