Philips Streamium
Wi-Fi komponentu Hi-Fi
sistēma

MCI730

Pārņemti ar skaņu
Straumējiet mūziku no PC/MAC un interneta – bezvadu tīklā
Philips Streamium Wi-Fi komponenta Hi-Fi sistēma ļauj straumēt mūziku no PC/MAC
datora vai atskaņot kompaktdiskus, MP3 vai FM un interneta radio. Papildus tai ir vienkārša
navigācija intuitīvā skārienekrānā ar krāsu displeju.
Neierobežota klausīšanās bauda – bezvadu tīklā
• Mūzikas un fotoattēlu bezvadu straumēšana no PC/MAC
• Tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju
• Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet iTunes mūziku
• FM radio
Vienkārša navigācija un kontrole
• Tālvadības pults ērtai navigācijai
• Skārienekrāns vienkāršai navigācijai
Kvalitatīvs skaņas izpildījums
• 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju
Gatavs savienojuma izveidei
• Darbojas ar mājas platjoslas savienojumu un Wi-Fi maršrutētāju
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Izceltie produkti
Bezmaksas interneta radio stacijas

desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas
kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas
formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu
pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju.
Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no
autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī
veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus,
ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un
pārsūtot uz atskaņotāju.

Skārienekrāns

Streamium piedāvā tūkstošiem bezmaksas
interneta radio staciju. Tagad jūs varat sekot
visu veidu mūzikai visā pasaulē. Savienojiet savu
Streamium ar internetu un klausieties iemīļotās
tiešsaistes programmas savā audio sistēmā,
neieslēdzot datoru.

Tālvadības pults

Skārienekrāna vadība ļauj kontrolēt ierīci,
vienkārši nospiežot pogas uz ekrāna, nevis
fiziskas pogas uz ierīces. Jums tikai jāieslēdz
ierīce, un LCD displejā parādīsies
skārienekrāna lietotāja interfeiss ar visām
ierīces vadības opcijām. Skārienekrāna vadība
LCD displeja tehnoloģiju apvieno ar spiediena
sensoriem un jaudīgu digitālo mikro procesoru.
Ar pirkstu nospiežot uz konkrētas zonas
ekrānā, attiecīgais signāls tiek nosūtīts uz
procesoru, un šī komanda tiek nekavējoties
izpildīta.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CDRW

Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju
apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt

Kontrolējiet visas Philips Hi-Fi sistēmas
funkcijas, ērti sēžot dīvānā. Meklējiet,
pārskatiet un atskaņojiet mūziku vienkārši un
ātri. Ar tiešajiem taustiņiem, piemēram, Home
(Sākums) un Favorite (Izlase), varat ātri piekļūt
galvenajam ekrānam, iecienītajai interneta
stacijai vai mūzikas straumēšanai no PC/MAC
un interneta bez vadiem. Hi-Fi vadības centrs ir
jūsu rokās.
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Specifikācijas
Audio atskaņošana

• Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC
(m4A)
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
• Interneta radio
• Ielādētāja tips: Nodalījums
• Personālā datora savienojuma atskaņošanas režīms:
MP3 straumēšana tīklā, Wi-Fi bezvadu savienojums
• USB Direct režīmi: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/
nākamais, Apturēt
• Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/
atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana,
Atkārtot atskaņošanu
• ID3 tagu atbalsts
• MP3 bitu ātrums: 8–320 Kb/s un VBR
• WMA bitu ātrums: līdz 192 kbps, CBR/VBR

Skaņa

• Ekvalaizera iestatījumi: Neitrāls, Džezs, Popmūzika,
Roks
• Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais
pastiprinātājs, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.,
Ekvalaizers, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk
• Izejas jauda (RMS): 2 x 50 W

Skaļruņi

• Pamatskaļrunis: Divvirzienu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska digitālā regulēšana
• Uztvērēja joslas: FM stereo

Savienojamība

• Citi savienojumi: Ethernet
• Austiņas: 3,5 mm
• Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11g),
Bezvadu LAN (802.11b)
• Bezvadu universālais standarts Plug & Play:
Iespējota
• LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti,
WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antena: FM dipolu

• Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L), 3,5
mm stereo līnijas ieeja – MP3 saite
• Strāvas padeve: 220–240 V

Lietošanas komforts
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Displeja tips: LCD
Fona apgaismojums
Fona apgaismojuma krāsa: Balta
Displejā redzamās valodas: Angļu, Holandiešu,
Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu, Zviedru
Eco gaidstāves režīms: 1 vats
Austiņu ligzda
Pulkstenis: Galvenajā displejā, Interneta laiks
Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls,
Izslēgšanās taimeris
Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana,
Skārienekrāna vadība
Rādījumi: DIM režīms
Tālvadības pults: Vienvirziena

Piederumi

• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena
• Baterijas: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM ar datu nesēju
pārlūkprogrammu, video pamācību un
rokasgrāmatām
• Īsa lietošanas pamācība: Angļu, franču, spāņu,
itāliešu, holandiešu, vācu, zviedru, somu, norvēģu,
dāņu, portugāļu, krievu, poļu
• Tālvadības pults: Vienvirziena tālvadības pults
• Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, spāņu,
itāliešu, holandiešu, vācu, zviedru, somu, norvēģu,
dāņu, portugāļu, krievu, poļu
• Garantijas kartīte: Garantijas kartīte

Izmēri

• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 245 x 255 x 168
mm
• Komplekta svars: 8,6 kg

Attēls/displejs

• Ekrāna diagonāles garums (collas): 3,5 colla

Strāvas padeve

• Barošanas avots: 200–240 V, 50 Hz
•
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