
 

 

Philips Streamium
Bezdrátový Hi-Fi 
mikrosystém

160 GB/2000 CD
Internetové rádio zdarma
2 x 50 W

MCI500H
Zpřístupněte svou hudbu

Vychutnejte si veškerou svou hudbu na jediném systému – bezdrátově

Užijte si hudbu po svém - s originálním a výkonným zvukem! Se 160GB zařízením MCi500H „vše 
v jednom“ si vychutnáte přehrávání z pevného disku, přenášení hudby z počítače, přehrávání 
z USB zařízení díky připojení plug and play nebo nekonečné možnosti internetového rádia.

Veškerá vaše hudba na jediném bezdrátovém systému
• 160GB pevný disk umožňuje uložení až 2000 CD
• Přetažení hudby z PC
• Tisíce internetových rozhlasových stanic zdarma
• Přehrávání a konverze kompaktních disků s automatickým vyhledáváním informací o skladbách 

v databázi Gracenote
• Přímé přehrávání z paměťového zařízení USB

Snadná navigace a ovládání
• Alfanumerické vyhledávání pomocí dálkového ovládání
• Procházejte svou kolekci podle alba, interpreta, žánru nebo skladeb
• Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením obalů alb

Kvalitní reprodukce zvuku
• 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“
• Hi-Fi kuželové výškové reproduktory a 5,25 " basové reproduktory

Rozšiřitelné
• Systém je rozšiřitelný přidáním až 5 Wi-Fi stanic



 160GB pevný disk/2000 CD
160GB pevný disk poskytuje velmi velkou kapacitu 
pro ukládání souborů s digitální hudbou a snadno 
pojme až 2000 hudebních CD disků. Úspora místa, 
inteligentní správa hudební sbírky a snadný přístup – 
vše na jednom místě.
MCI500H/12

Přednosti
• Počet kanálů předvoleb: 50
Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutrální
• Vylepšení zvuku: Tři úrovně nastavení DBB, 

Ekvalizér, Incredible Surround, Regulace výšek a 
basů, Digitální zesilovač třídy "D", Inteligentní 
ekvalizér

• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Hudební výkon: 200 W
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 5,25" basový 

reproduktor

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez 

technologie DRM (m4A)
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Vyhledávání stopy: další/

předchozí, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce 
Repeat Play (opakované přehrávání)

• Podpora ID3 tagů: Ano
• Typ zavádění: Zásuvka
• Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, 

Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný interpret, 
Stejný žánr

• Režim datového toku z pevného disku: Bezdrátový 
přenos Wi-Fi do 5 stanic, „Můj pokoj, moje hudba“, 
„Music Follows Me“, „Vysílání hudby“

• Vzorkovací frekvence: 8 kHz - 48 kHz (MP3)
• Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud 

MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
• Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/

další, Funkce stop
• Internetové rádio: Ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: HDD
• Formát audiosouboru: MP3
• Přenosová rychlost: 128, 160, 192, 256 a 320 kb/s
• Rychlost nahrávání disků: 1 x, 4 x

Úložná média
• Kapacita pevného disku: 160 GB

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Automatické digitální ladění: Ano
• Automatické ukládání: Ano

Možnosti připojení
• Další připojení: Ethernet
• Sluchátka: 3,5 mm
• Anténa: VKV, dipólová
• Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN 

(802,11g)
• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Podporuje
• Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 

64bitové, WPA
• Konektor cinch vstupu audio: Analogový AUX 

(střed)
• Vstup Aux: Linkový vstup
• Spotřeba: 220 - 240 V, 50 Hz

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, 

Holandština, Francouzština, Němčina, Italština, 
Španělština

• správa digitálního obsahu: Software WADM je 
součástí balení

• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Konektor sluchátek: Ano
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Dálkový ovladač: Jednopásmová

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, anténa VKV
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

francouzština, němčina, holandština, italština, 
španělština, finština, norština, dánština, švédština, 
portugalština

• Dálkový ovladač: Jednocestný dálkový ovladač
• Uživatelský manuál: Angličtina, francouzština, 

němčina, holandština, italština, španělština, finština, 
norština, dánština, švédština, portugalština

• Záruční list: Záruční list
• Baterie: 2 x baterie AAA
• CD-ROM: Instalační disk CD-ROM, software 

WADM a software s nástroji.

Rozměry
• Rozměry obalu (š x h x v): 

570 mm x 397 mm x 357 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

174 x 301 x 270 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 13,5 kg
• Rozměry sady (Š x V x H): 265 x 182,5 x 289 mm
• Hmotnost přístroje: 12,1 kg
•
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