
 

 

Philips Streamium
Bezdrôtový mikro HiFi 
systém

160 GB/2000 CD
Bezplatné internetové rádio
2 x 50 W

MCI500H
Osloboďte svoju hudbu

Vychutnajte si všetku svoju hudbu z jedného systému - bezdrôtovo

Oslávte hudbu svojim spôsobom - úžasným a výkonným zvukom! Univerzálny 160 GB model MCi500H 

vám umožní, aby ste si vychutnali prehrávanie z pevného disku, prenos hudby z počítača, pripojenie a 

prehratie z USB zariadení, prípadne si vychutnali nespočetné ďalšie hudobné možnosti na internetovom 

rádiu.

Všetka vaša hudba v jednom bezdrôtovom systéme
• 160 GB pevný disk na uloženie až 2000 CD albumov
• Potiahnite a pustite hudbu z PC
• Tisíce internetových rozhlasových staníc zdarma
• Prehrávajte a konvertujte CD albumy s databázou informácií o skladbách Gracenote
• Pripojte a prehrávajte priamo z vášho pamäťového USB zariadenia

Jednoduchá navigácia a ovládanie
• Alfanumerické vyhľadávanie pomocou diaľkového ovládania
• Prehľadávajte svoju kolekciu podľa albumu, interpreta, žánru a skladby
• Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie so zobrazením obalov albumov

Kvalitný zvukový výkon
• 2x50W RMS Hi-Fi zvuk s digitálnym zosilňovačom triedy „D“
• Hi-Fi kužeľovité výškové reproduktory a 5,25-palcové stredobasové reproduktory



 160 GB pevný disk/2 000 CD
Pevný disk s veľkosťou 160 GB vám ponúka 
rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych 
hudobných súborov – hravo uloží až 2 000 
hudobných diskov CD. Priestorová úspora, 
inteligentná správa hudobných zbierok, jednoduchý 
prístup, a to všetko v jednom zariadení.
MCI500H/12

Hlavné prvky
• Hmotnosť prístroja: 12,1 kg
•

Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutrálne
• Zlepšenie kvality zvuku: 3 krokový dynamický bass 

boost, Ekvalizér, Incredible Surround, Ovládanie 
výšok a basov, Digitálny zosilňovač triedy "D", 
Chytrý ekvalizér

• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
nadol

• Hudobný výkon: 200 W
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2 pásmový, 5,25" basový 

reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC 

(m4A)
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: Vyhľadávanie ďalšej/

predchádz. skladby, Rýchlo dopredu/dozadu, 
Zopakovať prehrávanie

• Podpora ID3 textu
• Typ zásobníka: Zásobník
• Režim prehrávania z pevného disku: Album, Žáner, 

Zoznam prehrávaných skladieb, Všetky skladby, 
Rovnaký umelec, Rovnaký žáner

• Režim prúdenia z pevného disku: Prúdový prenos 
cez Wi-Fi do 5 staníc, „My Room, My Music - Moja 
izba, moja hudba“, „Music Follow Me - Hudba ma 
nasleduje“, „Music Broadcast - Hudobné 
vysielanie“

• Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom 

siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
• Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, 

Predchádzajúce/nasledujúce, Zastavenie
• Internetové rádio
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: HDD
• Formát audio súboru: MP3
• Rýchlosť prenosu: 128, 160, 192, 256 a 320 kbit/s
• Rýchlosť zapisovania: 1 x, 4 x

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 160 GB

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Automatické digitálne ladenie

• Automatické ukladanie
• Počet predvolených kanálov: 50

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: Ethernet
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Anténa: Dipólové FM
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g)
• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov, WPA
• Vstup audio cinch: Analógový AUX (centrum)
• Vstup Aux: Vstup
• Príkon: 220 - 240 V 50 Hz

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina

• Manažment digit. obsahu: Vrátane softvéru 
WADM

• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Konektor slúchadiel
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Diaľkové ovládanie: 1-smerná

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), FM anténa
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, 

nemecky, holandsky, taliansky, španielsky, fínsky, 
nórsky, dánsky, švédsky, portugalsky

• Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 

holandsky, taliansky, španielsky, fínsky, nórsky, 
dánsky, švédsky, portugalsky

• Záručný list: Záručný list
• Batérie: 2 x AAA
• Disk CD-ROM: Inštalačný disk CD-ROM, WADM 

a pomocné programy.

Rozmery
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 570 mm x 397 mm x 

357 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

174 x 301 x 270 mm
• Váha hlavnej lepenky: 13,5 kg
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

265 x 182,5 x 289 mm
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