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Minde
• Élve
• Veze
• Zen
• Köz

Egysz
• Alfan
• Talló

Minős
• 2x40
• Kétu
 zenét az összes szobában – vezeték nélkül!

MCi300 készülékkel kedve szerint élvezheti a zenét! Hallgathatja számítógépről, 

ól, valamint lejátszhatja USB-kapcsolaton keresztül is. Mindezek mellett az 

dió adta új lehetőségeket is kipróbálhatja a készülék segítségével.

n zenéje egyetlen vezeték nélküli rendszeren
zze az internetes rádiózást
ték nélküli streaming a PC-jéről UPnP segítségével

e közvetítése a zeneközpont, az állomás és a számítógép között
vetlen lejátszás az USB flash memóriaeszközről

erű navigáció és kezelés
umerikus keresés távvezérlővel
zás a gyűjteményben album, előadó, műfaj és műsorszám szerint

égi hangteljesítmény
 W RMS Hi-Fi hang
tas, Bass Reflex hangsugárzók
 

Philips Streamium
Vezeték nélküli mikro Hi-Fi 
rendszer

MCI300



 

Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Pop, Rock, Techno, Semleges
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 

lépés, Hangszínszabályzó, Incredible Surround, 
Magas/mély hangok szabályozása, „D" osztályú 
digitális erősítő, Intelligens hangszínszabályzó

• Zenei teljesítmény: 160 W
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 40 W

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Fő hangszóró: Kétutas, 5"-es mélynyomó

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A)
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Betöltő típus: Tálca
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 16-128 kb/s
• Mintafrekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 

áramlás hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli 
kapcsolat

• Közvetlen USB-módok: Lejátszás/Szünet, Előző/
Következő, Leállítás

• Internetes rádió: vTuner, Radioio, Live365, 
Bluebeat

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 60

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: Ethernet
• fejhallgató: 3,5 mm-es

• Antenna: FM dipólus
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802,11 g)
• Feszültség: 220 – 240 V / 50 Hz
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: 

Bekapcsolva
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, 

francia, német, olasz, spanyol
• Eco készenléti állapot: 1 W
• fejhallgató-csatlakozó
• Óra: Fő kijelzőn

Tartozékok
• CD-ROM: WADM
• Távvezérlő: 1 utas távvezérlő
• Elemek: 2 x AAA
• garanciajegy: garanciajegy
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM antenna
• Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, 

spanyol, olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, 
dán, portugál

• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, spanyol, 
olasz, holland, német, svéd, finn, norvég, dán, 
portugál

Méretek
• Fő kartondoboz súlya: 10,3 kg
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 368 mm x 

546 mm x 312 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 505 mm x 280 

mm x 220 mm
• Készülék tömege: 8,67 kg
•

Vezeték nélküli mikro Hi-Fi rendszer
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