Philips Streamium
Bezdrôtový mikro HiFi
systém

MCI298

Posadnutí zvukom
Streamujte hudbu z PC/MAC a Internetu – bezdrôtovo
Preskúmajte svoj hudobný vesmír s týmto elegantným bezdrôtovým mikrosystémom s upevnením na
stenu. Streamujte hudbu z počítača PC/MAC, prehrávajte disky CD, súbory MP3 alebo počúvajte FM a
internetové rádio a vychutnajte si jednoduchú navigáciu na jeho intuitívnej dotykovej obrazovke
s farebným displejom.
Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo
• Bezdrôtový prenos hudby a fotografií z počítača PC/MAC
• Tisíce internetových rozhlasových staníc zdarma
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Prehrávanie hudby z iTunes
• Rádio FM
Jednoduchá navigácia a ovládanie
• Diaľkové ovládanie pre ručnú navigáciu
• Dotykový displej umožňuje jednoduchú navigáciu
Kvalitný zvukový výkon
• Celkový výstupný výkon 20 W RMS
• Úplný integrovaný zvukový systém
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Hlavné prvky
Internetové rozhlasové stanice zdarma

skonvertujete svoje hudobné disky CD a
prenesiete ich do prehrávača.
Bezdrôtový prenos hudby a fotografií

Home a Favorite máte rýchly prístup k hlavnej
obrazovke, obľúbenej internetovej stanici
alebo prenášaniu hudby z počítača PC/MAC a
Internetu – bezdrôtovo. Riadiace hi-fi centrum
vám leží priamo na dlani.
Dotyková obrazovka

Prehrávač Streamium prináša možnosť naladiť
si tisíce bezplatných internetových
rozhlasových staníc. Teraz dokážete udržať
krok s hudbou na celom svete. Audio systém
Streamium jednoducho pripojíte k internetu a
svoje obľúbené online programy si na ňom
môžete vypočuť bez potreby zapnúť PC.
Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CDRW

Váš počítač PC/MAC je plný hudby, ktorú teraz
môžete pohodlne prenášať do vášho
zvukového zariadenia Philips – bez nespratných
káblov. Podeľte sa o svoje obľúbené skladby s
ostatnými na párty alebo si ich jednoducho
vychutnávajte v pohodlí svojej domácnosti. To
platí aj pre vaše zbierky fotografií – prezerajte
si ich a počúvajte pritom svoje obľúbené
melódie. Odomknite poklady vášho počítača
PC/MAC s pohodlným bezdrôtovým
prenosom.
Diaľkové ovládanie

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou
hudbou až 10-násobne zmenšila bez
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo
WMA predstavujú dva z formátov kompresie,
ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej
hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3
alebo WMA piesne z autorizovaných
hudobných stránok na internete, prípadne
vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo
formáte MP3 alebo WMA tak, že

Ovládajte všetky funkcie hi-fi systému Philips z
pohodlia vašej pohovky. Vyhľadávajte hudbu,
prechádzajte jednotlivými nahrávkami a
prehrávajte ich – to všetko rýchlo a bez
námahy. Pomocou priamych tlačidiel ako

Dotyková obrazovka umožňuje ovládať
zariadenie jednoducho stláčaním tlačidiel na
obrazovke namiesto fyzických tlačidiel na
zariadení. Jednoducho zapnete zariadenie a na
displeji LCD sa zobrazí rozhranie dotykovej
obrazovky so všetkými ovládacími funkciami
zariadenia. Ovládanie dotykovej obrazovky
kombinuje technológiu displeja LCD s
tlakovými senzormi a výkonným digitálnym
mikroprocesorom. Keď pritlačíte na určitú
oblasť obrazovky prstom, do procesora je
vyslaný príslušný signál a príkaz je okamžite
vykonaný.
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Technické údaje
Prehrávanie zvuku

• Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC
(m4A)
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD, USB jednotka Flash
• Internetové rádio
• Typ zásobníka: Priečinok
• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom
siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
• Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie,
Predchádzajúce/nasledujúce, Zastavenie
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu,
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby,
Zopakovať prehrávanie
• Podpora ID3 textu
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR

Zvuk

• Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne, Jazz, Pop, Rock
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy
"D", Dynamické zvýraznenie basov, Ekvalizér,
Ovládanie výšok a basov
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
nadol
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W

MP3
• Príkon: 220 – 240 V

Vybavenie a vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ displeja: displej LCD
Podsvietenie
Farba podsvietenia: Biela
Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina,
Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina,
Španielčina, Portugalčina, Švédčina
Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
Konektor slúchadiel
Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
Budíky: Budík - siréna, Časovač vypnutia
Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu,
Dotykové ovládanie obrazovky
Označenia: Režim DIM
Diaľkové ovládanie: 1-smerná

Príslušenstvo

• Automatické digitálne ladenie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo

• Dodávané príslušenstvo: FM anténa
• Batérie: 2 x AAA
• Disk CD-ROM: CD-ROM s programom Media
Browser, video návodom a príručkami
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky,
španielsky, taliansky, holandsky, nemecky, švédsky,
fínsky, nórsky, dánsky, portugalsky, rusky, poľsky
• Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky,
španielsky, taliansky, holandsky, nemecky, švédsky,
fínsky, nórsky, dánsky, portugalsky, rusky, poľsky
• Záručný list: Záručný list
• Adaptér AC/DC: Adaptér AC/DC

Pripojiteľnosť

Rozmery

Reproduktory

• Hlavný reproduktor: Celý rad

Tuner/Príjem/Vysielanie

• Iné pripojenia: Ethernet
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN
(802,11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64
bitov, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Anténa: Dipólové FM
• Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie

• Rozmery produktu (ŠxHxV): 542 x 90 x 238 mm
• Hmotnosť prístroja: 2,98 kg

Obraz/Displej

• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):
3,5 palec

Príkon

• Zdroj napájania: 200-240 V, 50 Hz
•
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