
 

 

Philips Streamium
Vezeték nélküli mikro Hi-Fi 
rendszer

160 GB/2000 CD
Ingyenes internetes rádió
2x50 W

MCI500H
Engedje szabadon a zenét!

Élvezze az összes zenét egy rendszeren - vezeték nélkül!
Ünnepelje a zenét, ahogy Ön szereti - kristálytiszta és erőteljes hangzással! Az univerzális, 160 GB-os 

MCi500H rendszer lehetővé teszi a merevlemezes lejátszást, zenefájlok átvitelét a számítógépről, 

közvetlen lejátszást USB-eszközökről, valamint számtalan más zenei lehetőség kiaknázását az internetes 

rádiózás révén.

Minden zenéje egyetlen vezeték nélküli rendszeren
• A 160 GB-os merevlemez akár 2000 CD tárolására is alkalmas
• Zene „áthúzása” a számítógépről
• Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
• CD-k lejátszása és rippelése a Gracenote automatikus zeneinformációval
• Közvetlen lejátszás az USB flash memóriaeszközről

Egyszerű navigáció és kezelés
• Alfanumerikus keresés távvezérlővel
• Tallózás a gyűjteményben album, előadó, műfaj és műsorszám szerint
• Könnyen kezelhető és intelligens felhasználói felület lemezborítókat megjelenítő funkcióval

Minőségi hangteljesítmény
• 2x50 W RMS Hi-Fi hang „D” osztályú digitális erősítővel
• Hi-Fi dóm magashangsugárzók és 5,25"-es mélynyomók



 160 GB merevlemez / 2000 CD
A 160 GB kapacitású merevlemezen akár 2000 audio 
CD tartalma is tárolható, a digitális zenefájlok 
hihetetlenül széles választékával együtt. 
Helytakarékos megoldás, intelligens kezelést 
biztosító zenegyűjtemény, egyszerű hozzáférés, és 
egyetlen helyen tárolt tartalom.
MCI500H/12

Fénypontok
• Programozható csatornák száma: 50
Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, 

Rock, Techno, Semleges
• Hangzásjavítás: Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 

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

• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Zenei teljesítmény: 200 W
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2x50 W

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, 5,25"-es mélynyomó

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM 

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

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: Következő/előző 

műsorszám keresés, Gyors előre/visszaugrás, 
Lejátszás ismétlése

• ID3 tag támogatás
• Betöltő típus: Tálca
• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Műfaj, 

Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, 
Azonos műfaj

• Merevlemezes streaming mód: Wi-Fi sugárzás 5 
állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, 
„Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”

• Mintavételi frekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 

streaming hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték 
nélküli kapcsolat

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

• Internetes rádió
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: HDD
• Audiofájl formátuma: MP3
• Átviteli sebesség: 128, 160, 192, 256 és 320 kb/s
• Rögzítési sebesség: 1 x, 4 x

Tároló médiumok
• Merevlemez kapacitása: 160 GB

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: Ethernet
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Antenna: FM dipólus
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11g)
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA
• Cinch hangbemenet: Analóg AUX (Központ)
• Aux be: Vonalbemenet
• Kapcsoló: 220 - 240 V 50 Hz

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

francia, német, olasz, spanyol
• digitális tartalomkezelés: WADM szoftverrel 

ellátva
• Eco készenléti állapot: 1 W
• fejhallgató-csatlakozó
• Óra: Fő kijelzőn
• Távvezérlő: 1-utas

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

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

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

• Távvezérlő: 1 utas távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, 

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

• garanciajegy: garanciajegy
• Elemek: 2 x AAA
• CD-ROM: Telepítő CD-ROM, WADM és 

segédprogramok.

Méretek
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 570 mm x 

397 mm x 357 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

174 x 301 x 270 mm
• Fő kartondoboz tömege: 13,5 kg
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

265 x 182,5 x 289 mm
• Készülék tömege: 12,1 kg
•

Kiadás dátuma  
2018-03-21

Verzió: 4.1.10

12 NC: 8670 000 39824
EAN: 87 12581 42393 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
Vezeték nélküli mikro Hi-Fi rendszer
160 GB/2000 CD Ingyenes internetes rádió, 2x50 W

http://www.philips.com

