
 

 

Philips Streamium
Bezprzewodowa 
mikrowieża Hi-Fi

160 GB/2000 płyt CD
Darmowe radio internetowe
2 x 50 W

MCI500H
Uwolnij muzykę

Ciesz się muzyką z jednego zestawu – bezprzewodowo
Celebruj muzykę tak, jak chcesz — ciesz się nieskazitelnym, potężnym dźwiękiem! Mikrowieża 

wielofunkcyjna MCi500H o pojemności 160 GB pozwala odtwarzać pliki zapisane na dysku twardym, 

przesyłać muzykę z komputera, podłączać i odtwarzać pliki z innych urządzeń USB lub cieszyć się 

wieloma funkcjami muzycznymi radia internetowego.

Odtwarzanie całej muzyki przez jeden zestaw bezprzewodowy
• Dysk twardy 160 GB do przechowywania 2000 płyt CD
• Funkcja „Przeciągnij i upuść” do przesyłania muzyki z komputera
• Tysiące darmowych, internetowych stacji radiowych
• Odtwarzaj i zgrywaj płyty CD z automatycznymi informacjami o utworach z bazy Gracenote
• Podłączanie i odtwarzanie muzyki bezpośrednio z pamięci flash USB

Prosta nawigacja i sterowanie
• Wyszukiwanie alfanumeryczne za pomocą pilota zdalnego sterowania
• Możliwość przeglądania kolekcji muzycznej według albumu, artysty, gatunku i utworu
• Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”
• Kopułkowe głośniki wysokotonowe Hi-Fi oraz głośniki niskotonowe 5,25"



 Dysk twardy 160 GB /2000 płyt CD
Dysk twardy o pojemności 160 GB pozwala na 
przechowywanie cyfrowych plików dźwiękowych i z 
łatwością mieści do 2000 płyt CD. Inteligentny 
system zarządzania kolekcją plików muzycznych, 
który umożliwia zaoszczędzenie miejsca, zapewnia 
łatwy dostęp do plików i pozwala je przechowywać 
w jednej lokalizacji.
MCI500H/12

Zalety

Dźwięk
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutralny
• Funkcje poprawy dźwięku: 3-stop. dynamiczne 

wzmocnienie basów, Korektor, Incredible 
Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, 
Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Inteligentny 
korektor

• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 
głośności

• Moc muzyczna: 200 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 50 W

Głośniki
• Główny głośnik: 2-drożny, Niskotonowy 5,25 cala

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC 

(m4A)
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Wyszukiwanie nast./

poprzed. ścieżki, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Odtwarzanie wielokrotne

• Obsługa znaczników ID3
• Sposób ładowania: Szuflada
• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 

Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek

• Tryb transmisji strum. z dysku twardego: 
Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, 
My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca 
muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)

• Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
• Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: 

Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie 
bezprzewodowe Wi-Fi

• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 
Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Zatrzymywanie

• Radio internetowe
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 

VBR

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: HDD
• Format pliku audio: MP3
• Szybkość przesyłu: 128, 160, 192, 256 i 320 kb/s
• Prędkość nagrywania: 1 x, 4 x

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 160 GB

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 50

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Ethernet
• Słuchawki: 3,5 mm
• Antena: Dipol FM
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g)
• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: 

Wł.
• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA
• Wejście audio typu cinch: Analogowe wejście AUX 

(centrum)
• Wejście AUX: Wejście liniowe
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

holenderski, francuski, niemiecki, włoski, 
hiszpański

• System zarządzania danymi cyfrowymi (Digital 
Content Management): Oprogramowanie WADM 
w zestawie

• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Gniazdo słuchawek
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Antena FM
• Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, francuski, 

niemiecki, holenderski, włoski, hiszpański, fiński, 
norweski, duński, szwedzki, portugalski

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Instrukcja obsługi: Angielski, francuski, niemiecki, 

holenderski, włoski, hiszpański, fiński, norweski, 
duński, szwedzki, portugalski

• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• Baterie i akumulatory: 2 x AAA
• CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM z 

oprogramowaniem WADM i programami 
narzędziowymi.

Wymiary
• Wymiary kartonu (szer. x gł. x wys.): 

570 mm x 397 mm x 357 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

174 x 301 x 270 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 13,5 kg
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

265 x 182,5 x 289 mm
• Waga urządzenia: 12,1 kg
•
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