
 

 

Philips Streamium
Безжична микро Hi-Fi 
система

MCI300
Освободете музиката си

Слушайте музиката си във всяка стая - безжично
Наслаждавайте се на музиката по предпочитания от вас начин, на мощния MCi300! Продължете 

с излъчване на музика от вашия компютър, пускайте компактдискове или включвайте USB 

устройства и пускайте музиката направо. За цяла една нова вселена от музикални възможности, 

просто намерете станция на Интернет радио.

Всичката ви музика в една безжична система
• Слушайте Интернет радио
• Безжично поточно предаване от компютър през UPnP
• Безжично поточно предаване между музикалния център, станциите и компютъра
• Plug & Play директно от вашата USB флаш памет

Лесна навигация и управление
• Буквено-цифрово търсене с дистанционно управление
• Преглеждайте музикалната си колекция по албум, изпълнител, жанр и песен

Висококачествени звукови характеристики
• 2x40W RMS, Hi-Fi звук
• 2-лентови Bass Reflex високоговорители



 

MCI300/12
• Антена: FM дипол •
Звук
• Настройки на еквалайзера: Класическа, Джаз, 
Поп, Рок, Техно, Неутрален

• Подобрение на звука: 3 нива динамично 
усилване на басите, Еквалайзер, Incredible 
Surround™, Регулиране на високи и ниски 
честоти, Цифров усилвател клас "D", 
Интелигентен еквалайзер

• Музикална мощност: 160 W
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

• Изходна мощност (RMS): 2x40 W

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Основен високоговорител: Двулентови, 5" 
високоговорител за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без 

DRM (m4A)
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 16-128 kbps
• Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
• режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно 

MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Стоп

• Интернет радио: vTuner, Radioio, Live365, 
Bluebeat

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Автоматично запаметяване
• Брой настроени канали: 60

Възможности за свързване
• Други връзки: Ethernet
• Слушалка: 3,5 мм

• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 
(802.11g)

• Мощност: 220 V - 240V / 50 Hz
• Безжична универсалност с Plug & Play: Включено
• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-
битов, WPA

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Езици на екранното меню: Английски, 
Холандски, Френски, Немски, Италиански, 
Испански

• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Жак за слушалки
• Часовник: На основния дисплей

Аксесоари
• CD-ROM: WADM
• Дистанционно управление: Еднопосочно 
дистанционно

• Батерии: 2 x AAA
• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, FM 
антена

• Ръководство за бързо инсталиране: Английски, 
френски, испански, италиански, холандски, 
немски, шведски, фински, норвежки, датски, 
португалски

• Ръководство за потребителя: Английски, 
френски, испански, италиански, холандски, 
немски, шведски, фински, норвежки, датски, 
португалски

Размери
• Тегло на общия кашон: 10,3 кг
• Размери на кашона (ШxДxВ): 368 мм x 546 мм x 

312 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 505 мм x 280 
мм x 220 мм

• Тегло на апарата: 8,67 кг
Дата на издаване  
2018-03-21

Версия: 4.0.7

12 NC: 8670 000 39837
EAN: 87 12581 42406 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com

Спецификации
Безжична микро Hi-Fi система

http://www.philips.com

