
 

 

Philips Streamium
ระบบ Micro Hi-Fi ไร้สาย

MCI298
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สตรีมเพลงจาก PC/MAC และอินเตอร์เน็ตโดยไม่ใช้สาย
สำรวจโลกแห่งเสียงเพลงด้วยระบบไร้สาย Philips MCI298/12 Micro System 
สามารถติดตั้งบนผนังได้ สตรีมเพลงจาก PC/MAC, เล่นแผ่นซีดี, MP3 หรือ FM 
และวิทยุอินเตอร์เน็ต พร้อมสนุกกับการเลื่อนดูที่ทำได้ง่ายบนหน้าจอสัมผัสสีสันสดใส

สนุกกับการฟังเพลงไร้สายอย่างไร้ขีดจำกัด
• สตรีมเพลงและภาพจาก PC/MAC แบบไร้สาย
• สถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตฟรีนับพันสถานี
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• เล่นเพลงจาก iTunes
• วิทยุ FM

การนาวิเกตและควบคุมที่ง่ายดาย
• รีโมทคอนโทรลเพื่อความสะดวกในการควบคุม
• หน้าจอแบบสัมผัสเพื่อให้เลื่อนดูเมนูได้ง่าย

ให้พลังเสียงที่มีคุณภาพ
• กำลังขับทั้งหมด 20W RMS
• ระบบเสียงในตัวสมบูณณ์แบบ

รองรับการเชื่อมต่อ
• ใช้งานได้กับการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ภายในบ้านและเราเตอร์ Wi-Fi



 สถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตฟรี

Streamium 
มีสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตฟรีนับพันสถานี 
คุณสามารถฟังเพลงจากสถานีต่างๆ 
ทั่วโลกโดยเชื่อมต่อ Streamium กับอินเตอร์เน็ต 
และรับฟังรายการโปรดแบบออนไลน์ได้ในระบ
บเสียงโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟ
ล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า 
โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 
หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง 
ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิต
อลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ 
ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA 
จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็
ต 
หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแ

ผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA 
และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

สตรีมเพลงและภาพแบบไร้สาย

PC/ MAC ของคุณเต็มไปด้วยเพลง ซึ่งปัจจุบันนี้ 
คุณสามารถสตรีมได้อย่างสะดวกบนอุปกรณ์เสี
ยง Philips ของคุณโดยไมม่ีปัญหาสายรกรุงรัง 
แบ่งปันเพลงโปรดของคุณกับผู้อื่นได้ในงานปา
ร์ตี้ หรือเพลิดเพลินสบายๆ ที่บ้านของคุณ 
สำหรับภาพถ่ายก็เช่นเดียวกัน 
ให้คุณดูภาพถ่ายได้ในช่วงเวลาพักผ่อนขณะฟัง
เพลง ปลดล็อคการจัดเก็บใน PC/ MAC 
ของคุณด้วยการสตรีมมิ่งไร้สายที่สะดวกสบาย

รีโมทคอนโทรล

ควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของระบบ Philips Hi-Fi 
ได้จากโซฟาของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การค้นหา 
การเลื่อนดูเมนู และการเล่นเพลง 
ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

ปุ่มการทำงานโดยตรง เช่น Home (หน้าแรก) 
และ Favorite (รายการโปรด) 
ทำให้คุณสามารถเข้าใช้งานหน้าจอหลัก 
สถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตที่คุณชื่นชอบหรือสตรีมเ
พลงจาก PC/MAC และอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
บัดนี้ศูนย์การควบคุมระบบ Hi-Fi อยู่ในมือคุณ

หน้าจอแบบสัมผัส

การควบคุมหน้าจอสัมผัสให้คุณสามารถควบคุม
อุปกรณ์ได้เพียงกดปุ่มบนหน้าจอแทนการกดปุ่ม
บนอุปกรณ์ เพียงเปิดอุปกรณ์ 
และอินเตอร์เฟซผู้ใช้หน้าจอแบบสัมผัสจะปรา
กฏบนจอ LCD 
พร้อมตัวเลือกการควบคุมอุปกรณ์ 
การควบคุมหน้าจอสัมผัสผสานรวมจอ LCD 
กับเซนเซอร์ความดันและตัวประมวลผลไมโคร
ดิจิตอลเปี่ยมประสิทธิภาพ 
เมื่อคุณใช้นิ้วมือกดบนบริเวณหน้าจอ 
สัญญาณจะถูกส่งไปยังตัวประมวลผลและดำเนิ
นการคำสั่งทันที
MCI298/12

ไฮไลต์
ระบบ Micro Hi-Fi ไร้สาย
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การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, AAC ที่ไม่มี DRM 

(m4A)
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD, แฟลชไดรฟ์ USB
• วิทยุอินเตอร์เน็ต
• ประเภทตัวโหลด: สล็อต
• โหมดการเล่น PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 

ผ่านระบบเครือข่าย, การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi
• โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/

ก่อนหน้า, หยุด
• โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 

ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ
• รองรับป้าย ID3
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: สูงสุด 192kbps, CBR/VBR

เสียง
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: กลาง, Jazz, Pop, Rock
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
Dynamic Bass Boost, อีควอไลเซอร์, 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส

• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
• กำลังขับ (RMS): 2x10W

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: เต็มรูปแบบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: อีเธอร์เน็ต
• หูฟัง: 3.5 มม.
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g), 

LAN ไร้สาย (802.11b)
• พลักแอนด์เพลย์แบบไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: 

ใช้งานได้
• เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• การเข้ารหัส / การรักษาความปลอดภัย: WEP 128 

บิต, WEP 64 บิต, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-
PIN

• เสาอากาศ: FM Dipole

• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า 3.5 มม. 
เชื่อมต่อ MP3

• กำลังไฟ: 220-240V

สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, 

ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, สวีเดน
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
• แจ็คหูฟัง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, 

เวลาการใช้อินเตอร์เน็ต
• การปลุก: เสียงปลุก Buzzer, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: 

การควบคุมความสว่าง, การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
• รีโมทคอนโทรล: ทางเดียว

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เสาอากาศ FM
• แบตเตอรี่: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM พร้อม Media Browser, 

วิดีโอการสอนและคู่มือ
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, 

อิตาลี, ดัตช์, เยอรมัน, สวีเดน, ฟินแลนด์, นอร์เวย,์ 
เดนมาร์ก, โปรตุเกส, รัสเซีย, โปแลนด์

• รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี, ดัตช์, 

เยอรมัน, สวีเดน, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, 
โปรตุเกส, รัสเซีย, โปแลนด์

• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน
• ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: อะแดปเตอร์ AC-DC

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 542 x 90 x 238 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 2.98 กก.

ภาพ/แสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 3.5 นิ้ว

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 200-240 V, 50Hz
•

MCI298/12

รายละเอียดเฉพาะ
ระบบ Micro Hi-Fi ไร้สาย
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