
 

 

Philips Streamium
Microsistem Hi-Fi 
Wireless

MCI298
Obsedat de sunet

Transmiteţi muzică de pe PC/MAC şi Internet - wireless
Exploraţi-vă universul muzical cu acest microsistem wireless Philips MCI298/12 elegant, cu 
montare pe perete. Transmiteţi muzică de la PC/MAC, redaţi CD-uri, MP3 sau radio FM şi 
prin Internet şi bucuraţi-vă de navigare uşoară pe acest ecran tactil intuitiv cu afişaj color.

Plăcerea neîngrădită a ascultării - wireless
• Transfer wireless de muzică și fotografii de pe PC/MAC
• Mii de posturi radio gratuite pe Internet
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Redare muzică iTunes
• radio FM

Navigare simplă și control facil
• Telecomandă pentru navigare facilă
• Ecran tactil, pentru navigare facilă

Sunet de calitate
• Putere totală de ieșire 20 W RMS
• Sistem audio integrat complet

Gata de conectare
• Funcţionează cu conexiune de bandă largă locală și ruter Wi-Fi



 Posturi de radio gratuite pe Internet

Streamium este însoţit de mii de posturi radio 
gratuite pe Internet. Acum puteţi fi la curent cu 
toate genurile muzicale din întreaga lume. 
Conectaţi-vă aparatul Streamium la Internet și 
ascultaţi emisiunile online favorite pe sistemul 
audio, fără a mai fi necesar să porniţi PC-ul.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite 
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale 
de muzică de până la 10 ori, fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt 
două din formatele de compresie care vă 
permit să vă bucuraţi de universul muzicii 
digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică 
autorizate de pe Internet sau creaţi singuri 
fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia 

CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi 
pe player.

Transfer wireless de muzică și fotografii

PC-ul/MAC-ul dvs. este plin de muzică pe care 
o puteţi transmite acum comod pe dispozitivul 
audio Philips – fără cabluri dezordonate. 
Partajaţi-vă melodiile preferate cu ceilalţi la o 
petrecere sau pur și simplu bucuraţi-vă de 
acestea în confortul locuinţei dvs. Faceţi același 
lucru cu colecţia de fotografii și vizionaţi-le în 
voie în timp ce ascultaţi muzică. Deblocaţi 
comorile de pe PC/MAC cu confortul 
transferului wireless.

Telecomandă

Controlaţi-vă toate funcţiile sistemului Philips 
Hi-Fi stând confortabil pe canapea. Căutaţi, 
navigaţi și redaţi muzica cu ușurinţă și cu viteză. 

Cu tastele directe precum Home (Acasă) și 
Favorite (Favorit), puteţi avea acces rapid la 
ecranul principal, la postul dvs. preferat pe 
Internet sau puteţi transfera muzică de pe PC/
MAC și Internet - fără cablu. Centrul de 
control Hi-Fi se află în palma dvs.

Ecran tactil

Ecranul tactil vă permite controlul 
dispozitivului prin simpla apăsare a butoanelor 
de pe ecran în locul celor fizice. Este suficient 
să porniţi aparatul, și interfaţa cu ecran tactil va 
fi afișată pe ecranul LCD, cu toate opţiunile de 
control. Controlul prin ecran tactil combină 
tehnologia ecranului LCD cu senzorii de 
presiune și cu un puternic microprocesor 
digital. Când apăsaţi o anumită zonă de pe 
ecran, semnalul este transmis procesorului și 
comanda este executată imediat.
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Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC 

(m4A)
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Unitate flash USB
• Radio prin Internet
• Tip încărcător: Slot
• Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin reţea, 

Conexiune wireless Wi-Fi
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă 

anterioară/Piesă următoare, Stop
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare

• Acceptă etichete ID3
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR

Sunet
• Setări egalizator: Neutru, Jazz, Pop, Rock
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", Dynamic Bass Boost, Egalizator, Control 
înalte și joase

• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Putere de ieșire (RMS): 2X10 W

Difuzoare
• Difuzor principal: Full-range

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Benzi pentru tuner: FM Stereo

Conectivitate
• Alte conexiuni: Ethernet
• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni wireless: LAN wireless (802,11g), LAN 

wireless (802,11b)
• Universal Plug & Play wireless: Activat
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
• Criptare/securitate: WEP 128 biţi, WEP 64 biţi, 

WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antenă: Dipol FM

• Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm 
pentru legătură MP3

• Alimentare: 220-240 V

Confort
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Franceză, 

Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Suedeză
• Eco Power Standby: 1 W
• Jack pentru căști
• Ceas: Pe afișajul principal, Ora prin Internet
• Alarme: Alarmă buzzer, Timer Sleep
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate, Control ecran tactil
• Indicaţii: Mod DIM
• Telecomandă: 1 mod

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă FM
• Baterii: 2 baterii AAA
• CD-ROM: CD-ROM cu browser media, tutorial 

video și manuale
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, franceză, spaniolă, 

italiană, olandeză, germană, suedeză, finlandeză, 
norvegiană, daneză, portugheză, rusă, poloneză

• Telecomandă: Telecomandă unidirecţională
• Manual de utilizare: Engleză, franceză, spaniolă, 

italiană, olandeză, germană, suedeză, finlandeză, 
norvegiană, daneză, portugheză, rusă, poloneză

• Card de garanţie: Card de garanţie
• Adaptor CA/CC: Adaptor CA/CC

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 542 x 90 x 238 mm
• Greutate aparat: 2,98 kg

Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 3,5 inch

Alimentare
• Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz
•
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