
 

 

Philips Streamium
ระบบ Micro Hi-Fi ไรสาย

160GB/CD 2000 แผน
วิทยุอินเตอรเน็ตฟรี
2x50W

MCI500H
อิสระทางดนตรี

เพลิดเพลินกับเพลงไรสายท้ังหมดของคุณไดในระบบเดียว
เพลิดเพลินกับการฟงเพลงในแบบของคุณ ดวยเสียงท่ีบริสุทธ์ิอยางแทจริงและเต็มไปดวยพลัง! MCi500H ความจุ 
160GB ท่ีรวมทุกอยางไวเปนหน่ึงเดียวดใหคุณเพล ิดเพลินกับการเลนแผน HDD 
ถายโอนเพลงจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ พลักแอนดเพลยจากอุปกรณ USB 
หรือฟงเพลงอยางไมจํากัดบนวิทยุอินเตอรเน็ต

ฟงไดทุกเพลงดวยระบบไรสายเพียงระบบเดียว
• ฮารดดิสกขนาด 160GB สามารถจัดเก็บแผนซีดีไดสูงสุด 2000 แผน
• เพียงลากและวางเพลงของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร
• สถานีวิทยุอินเตอรเน็ตฟรีนับพันสถานี
• เลนและริป CD ดวยระบบคนหาขอมูลเพลงอัตโนมัติ Gracenote
• พลักแอนดเพลยโดยตรงจากอุปกรณหนวยความจําแฟลช USB
การนาวิเกตและควบคุมที่งายดาย
• คนหาไดทั้งตัวอักษรและตัวเลขดวยรีโมทคอนโทรล
• คนหาคอลเล็กชันของคุณดวยชื่ออัลบั้ม ศิลปน ประเภทและเพลง
• อินเตอรเฟซผูใชที่ใชงานและเขาใจงายพรอมแสดง Album Art
ใหพลังเสียงที่มีคุณภาพ
• 2x50W RMS เสียง Hi-Fi ดวยระบบขยายเสียงดิจิตอล Class "D"
• ทวีตเตอร Hi-Fi Dome และวูฟเฟอร 5.25"



 ฮารดดิสก 160GB/ CD 2000 แผน
ฮารดดิสก 160 GB 
ใหความจุที่มากขึ้นสําหรับการจัดเก็บไฟลเสียงดิจิตอล
ของคุณ และเลน CD ไดมากถึง 2000 แผน 
ประหยัดพื้นที่ จัดการคอลเลคชันเสียงอยางชาญฉลาด 
เขาใชงานงาย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยูในที่เดียว
MCI500H/12

ไฮไลต
• น้ําหนักของเครื่อง: 12.1 กก.
•

เสียง
• การตั้งคาอีควอไลเซอร: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, กลาง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost แบบ 3 

step, อีควอไลเซอร, Incredible Surround, 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, 
เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
อีควอไลเซอรอัจฉริยะ

• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
• พลังแหงเสียงดนตรี: 200 วัตต
• กําลังขับ (RMS): 2x50W
ลําโพง
• ลําโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอรขนาด 5.25 นิ้ว
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, AAC ที่ไมมี DRM 

(m4A)
• สื่อที่เลนได: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเลนแผน: คนหาแทร็คถัดไป/กอนหนา, 

กรอเดินหนาอยางเร็ว/กรอถอยหลัง, การเลนซ้ํา
• รองรับปาย ID3
• ประเภทตัวโหลด: ถาด
• โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, 

รายการเพลง, ทุกแทร็ค, ศิลปนที่ตรงกัน, 
ประเภทที่ตรงกัน

• โหมด Hard Disk Streaming: สตรีมมิ่ง Wi-Fi ไดถึง 5 
สถานี, "My Room, My Music", "Music Follows Me", 
"Music Broadcast"

• ความถี่ตัวอยาง: 8-48 kHz (MP3)
• โหมดการเลน PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 

ผานระบบเครือขาย, การเช่ือมตอไรสาย Wi-Fi
• โหมด USB Direct: เลน/หยุดช่ัวคราว, ถัดไป/

กอนหนา, หยุด
• วิทยุอินเตอรเน็ต
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: HDD
• รูปแบบไฟลเสียง: MP3
• อัตราบิต: 128, 160, 192, 256 & 320 kbps
• ความเร็วในการบันทึก: 1 x, 4 x
สื่อเก็บขอมูล
• ความจุฮารดดิสก: 160 GB
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: FM
• การจูนดวยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ

• Auto store
• จํานวนชองที่ตั้งไวลวงหนา: 50
การเชื่อมตอ
• การเช่ือมตออื่นๆ: อีเธอรเน็ต
• หูฟง: 3.5 มม.
• เสาอากาศ: FM Dipole
• การเช่ือมตอแบบไรสาย: LAN ไรสาย (802.11g)
• พลักแอนดเพลยแบบไรสายที่ใชไดทั่วไป: 

ใชงานได
• เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• การเขารหัส / การรักษาความปลอดภัย: WEP 128 

บิต, WEP 64 บิต, WPA
• Audio cinch in: Analog AUX (กลาง)
• Aux in: สายสัญญาณเขา
• กําลังไฟ: 220 - 240 V 50 Hz
สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, เนเธอรแลนด, 

ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
• Digital Content Management: มีซอฟตแวร WADM 

ใหมา
• โหมดสแตนดบายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต
• แจ็คหูฟง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• รีโมทคอนโทรล: ทางเดียว
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, เสาอากาศ FM
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 

ดัตช อิตาลี สเปน ฟนแลนด นอรเวย เดนมารก 
สวีเดน โปรตุเกส

• รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
• คูมือผูใช: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ดัตช อิตาลี 

สเปน ฟนแลนด นอรเวย เดนมารก สวีเดน โปรตุเกส
• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน
• แบตเตอรี่: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM การติดตั้ง, WADM 

และซอฟตแวรยูทิลิตี
ขนาด
• ขนาดกลอง (กxยxส): 570 มม. x 397 มม. x 357 มม.
• ขนาดลําโพงหลัก (กวาง x สูง x ลึก): 

174 x 301 x 270 มม.
• น้ําหนักบรรจุหลัก: 13.5 กก.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

265 x 182.5 x 289 มม.
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