
 

 

Philips Streamium
Trådlöst micro-HiFi-
system

MCI298
Besatt av ljud

Strömma musik från PC/MAC och internet - trådlöst
Utforska musikens värld med det här väggmonterbara trådlösa mikrosystemet MCI298/
12 från Philips. Strömma musik från datorn, spela upp CD-skivor, MP3-filer eller FM- och 
internetradio och navigera enkelt på den intuitiva pekskärmen med färgskärm.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst
• Överför musik och foton trådlöst från din PC/MAC
• Tusentals kostnadsfria webbradiokanaler
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Spela upp iTunes-musik
• FM-radio

Enkel navigering och kontroll
• Fjärrkontroll för praktisk navigering
• Pekskärm för enkel navigering

Ljud med hög kvalitet
• Total uteffekt på 20 W RMS
• Fullständigt integrerat ljudsystem

Enkel anslutning
• Fungerar hemma med bredbandsanslutning och Wi-Fi-router



 Kostnadsfria webbradiokanaler

Med Streamium får du tillgång till tusentals 
kostnadsfria webbradiokanaler. Nu kan du 
lyssna på musik i alla genrer över hela världen. 
Anslut Streamium till internet och lyssna på 
dina favoritonlineprogram på ett ljudsystem 
utan att behöva slå på datorn.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala 
musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek 
utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 
och WMA är två av komprimeringsformaten 
med vilka du kan uppleva en hel värld av digital 
musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- 
eller WMA-låtar på musikwebbplatser på 

internet eller skapa dina egna MP3- eller 
WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-
skivor och överföra dem till spelaren.

Överför musik och foton trådlöst

Din PC/MAC är full av musik som du nu 
bekvämt kan överföra till din Philips ljudenhet 
– utan trassliga kablar. Dela dina favoritlåtar 
med andra på en fest eller njut av dem hemma. 
Du kan göra samma sak med dina 
fotosamlingar och bekvämt visa dem medan du 
lyssnar på musik. Använd trådlös streaming och 
släpp ut de skatter du har i datorn.

Fjärrkontroll

Kontrollera alla funktioner i dina Philips Hi-Fi-
system bekvämt från soffan. Sök, navigera och 

spela upp musik snabbt och enkelt. Med 
direktknappar som Home och Favorite kan du 
få snabb åtkomst till huvudskärmen, din 
favoritkanal på internet eller strömma musik 
från din PC/MAC och internet - trådlöst. Du 
får Hi-Fi-kontrollenheten i handflatan.

Pekskärm

Med pekskärmskontrollerna styr du enheten 
genom att trycka på knapparna som visas på 
skärmen i stället för att använda de knappar 
som sitter på enheten. Sätt på enheten så att 
pekskärmsgränssnittet visas på LCD-skärmen 
med alla kontroller för enheten. I 
pekskärmskontrollerna kombineras LCD-
tekniken med tryckkänsliga sensorer och en 
kraftfull digital mikroprocessor. När du trycker 
med fingret på ett speciellt område på skärmen 
skickas den relevanta signalen till processorn 
och kommandot utförs omedelbart.
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Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC 

(m4A)
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Internet-radio
• Typ av laddare: Kortplats
• uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via 

nätverk, Trådlös Wi Fi-anslutning
• USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/

nästa, Stopp
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning
• ID3 Tag Support
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR

Ljud
• Equalizer-inställningar: Neutral, Jazz, Pop, Rock
• Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, DBB 

(Dynamic Bass Boost), Equalizer, Diskant- och 
baskontroll

• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Uteffekt (RMS): 2x10 W

Högtalare
• Huvudhögtalare: Fullregisters

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• Radioband: FM-stereo

Anslutningar
• Andra anslutningar: Ethernet
• Hörlur: 3,5 mm
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g), 

Trådlöst LAN (802.11b)
• Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

WEP, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antenn: FM-dipol
• Ljudanslutningar: 3,5 mm stereoanslutning - MP3 

Link
• Effekt: 220–240 V

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 

Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, 
Portugisiska, Svenska

• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Hörlursuttag
• Klocka: På huvudskärmen, Internet-tid
• Larm: Larmsignal, Insomningsfunktion
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning, 

Pekskärmskontroll
• Indikationer: DIM-läge
• Fjärrkontroll: 1-vägs

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: FM-antenn
• Batterier: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM med medieläsare, 

självstudiekurser och bruksanvisningar för video
• Snabbstartguide: Engelska, franska, spanska, 

italienska, nederländska, tyska, svenska, finska, 
norska, danska, portugisiska, ryska, polska

• Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
• Bruksanvisning: Engelska, franska, spanska, 

italienska, nederländska, tyska, svenska, finska, 
norska, danska, portugisiska, ryska, polska

• Garantisedel: Garantisedel
• AC/DC-adapter: Nätadapter

Mått
• Produktmått (B x D x H): 542 x 90 x 238 mm
• Vikt: 2,98 kg

Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek (tum): 3,5 tum

Effekt
• Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
•
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