
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi компонентна Hi-Fi 
система

MCI8080
Изпитайте музиката с висока вярност във всяка стая
Завладяващ звук
Наслаждавайте се на звук с висока вярност във всяка стая с Multiroom Music. "Вярното с 

оригинала" аудио, което ви дават високоговорителите ClariSound и техниката за цифрово 

компресиране без загуби FLAC, създава изключително широка зона на звука и CD качество на 

възпроизвеждане на компресираната цифрова музика.

Всичката ви музика в една безжична система
• Музикалната система за много стаи изпълва с вашите песни целия дом
• 160 GB твърд диск за съхранение на до 2000 музикални албума
• Избирайте и търсете сред хилядите радиостанции в интернет
• Безжично поточно предаване на музика и снимки от PC/MAC

Обогатете изживяването си
• Пълноцветен сензорен екран за лесна навигация
• Възпроизвеждайте DVD, DivX ®, MP3, AAC без DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

Готовност за свързване
• Работи с домашна високоскоростна връзка и Wi-Fi маршрутизатор
• Допълнителна поставка за iPod/iPhone, за удобно възпроизвеждане на музика
• Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips

Висококачествени звукови характеристики
• FullSound обогатява вашата музика с по-плътни баси и повече чистота



 2x50 W RMS Hi-Fi звук/клас "D"

Изпълнете стаята с любимата си музика с 
2x50 W RMS музикална мощност и цифров 
усилвател клас "D". Усилвателят приема 
аналогов сигнал, преобразува го в цифров и 
след това усилва сигнала по цифров път. 
После сигналът постъпва в демодулационен 
филтър, за да се получи крайният изходен 
сигнал. Усиленият цифров сигнал има 
всички преимущества на цифровото аудио, 
включително и по-добро качество на звука. 
В допълнение, усилвателят има ефективност 
над 90% в сравнение с традиционните AB 
усилватели. Тази висока ефективност 
означава мощен усилвател с малки размери.

160 GB твърд диск / 2000 албума

Твърдият диск със 160 GB на тази звукова 
система Philips предлага много голям 
капацитет, на който да съхранявате 
цифрови музикални файлове от PC или 
MAC, като побира лесно до 2000 музикални 
албума. Интелигентно и икономично 
управление на музикалната колекция, лесен 
достъп и всичко на едно място.

Музикална система за много стаи

Пускайте любимите си песни и изпълнете 
дома си с възхитително богат и чист звук. 
Функцията за слушане на музика в няколко 
стаи позволява безжично поточно 
предаване от вашата многостайна 
аудиосистема Philips. За да активирате тази 
функция, просто натиснете нейната икона, 
докато слушате любимата си песен, и ако 
всички станции са свързани, песента ще 
бъде споделена - за ваше удоволствие - без 
никакви сложни настройки. Споделете най-
хубавата си музика със семейството и 
приятелите.

Приложение MyRemote

Приложението MyRemote на Philips ви 
позволява да използвате вашия iPhone, iPod 
Touch или смартфон с Android като 
дистанционно за управление на вашите 
мрежови AV продукти Philips. 
Приложението автоматично разпознава 
свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-
ray плейър, система за домашно кино или 
аудио система Streamium на Philips, за да 
можете мигновено да управлявате 
устройствата навсякъде у дома. А ако имате 
няколко мрежови AV продукта Philips, с 
това приложение можете да превключвате 
между тях и да управлявате всеки продукт 
поотделно. Това безплатно приложение е 
създадено ексклузивно от Philips.

Пълноцветен сензорен екран

Управлението чрез чувствителен на допир 
дисплей ви позволява да управлявате 
устройството си, като просто натискате 
бутони на екрана, а не физически бутони на 
устройството. Само включете 
устройството, и потребителският 
интерфейс ще се появи на LCD дисплея с 
всички възможности за управление на 
устройството. Управлението чрез 
чувствителен на допир дисплей съчетава 
LCD технологията с датчици за натиск и 
мощен цифров микропроцесор. Когато 
натиснете с пръст конкретна област от 
екрана, съответният сигнал се изпраща към 
процесора и командата се изпълнява 
незабавно.

Допълнителна поставка за iPod/iPhone

Вече имате по-богати възможности за 
избор. Сега можете да възпроизвеждате 
вашата музика не само от CD, чрез MP3 Link, 
входа AUX и безжичното поточно 
предаване от PC/MAC - тя вече може да 
звучи и от вашия iPod или iPhone. Просто 
поставете вашия iPod или iPhone, включете 
на режим "докинг" и с помощта на 
дистанционното изберете песните, които 
искате да чуете. С докинг станцията, 
предлагана отделно като аксесоар, вашата 
лична музикална колекция звучи от една 
превъзходна аудиосистема.
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Звук
• Настройки на еквалайзера: Неутрален, 
Регулиране на високи и ниски честоти

• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 
"D"

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 2 x 50 W RMS

Високоговорители
• Основен високоговорител: Двулентов, 
Подвижни мрежи на високоговорителите

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без 

DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже, 
моторизирано

• Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
• режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно 

MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща 
песен, Повторение, Разбъркване, Стоп

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано 
възпроизвеждане

• Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, 
Всички записи, Жанр, Списък за изпълнение, От 
същия изпълнител, От същия жанр

• Поддръжка на ID3 тагове
• Интернет радио
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/

VBR

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802.11n), Безжична локална мрежа (802.11g), 
Безжична локална мрежа (802.11b)

• Безжична универсалност с Plug & Play: UPnP 
клиент, UPnP сървър

• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-
битов, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Антена: FM дипол
• Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (Л/Д)
• USB: USB хост
• Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS 

(жълт чинч)
• Видеоизход - цифров: HDMI
• Щифтов съединител: DCK3060 поставка за 

iPod/iPhone

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 160 GB
• Тип: USB твърд диск (външен)

Удобство
• Тип на дисплея: Сензорен LCD екран
• Цвят на подсветката: Бяло

• Езици на екранното меню: български, 
холандски, френски, немски, италиански, 
испански, португалски, шведски, руски, 
опростен китайски, Традиционен китайски

• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Жак за слушалки
• Часовник: На основния дисплей, Интернет 
време

• Аларми: Аларма със зумер, CD аларма, 
Радиобудилник, Таймер за заспиване, HDD 
аларма

• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта, Управление чрез тактилен екран

• Индикации: DIM режим

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Настройка 
на RDS часовника, Име на станцията

• Обхвати на тунера: FM стерео
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Аксесоари
• USB твърд диск (външен) 160 GB
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, RCA 
кабел (жълто/червено/бяло), FM антена, 
Листовка с гаранция за цял свят

• Дистанционно управление: Еднопосочно 
дистанционно

• Батерии: 2 бр. AAA
• Ръководство за бърз старт: английски, френски, 
немски, испански, италиански, холандски, 
норвежки, шведски, фински, португалски, 
датски, руски, полски

• Ръководство за потребителя: английски, 
френски, немски, испански, италиански, 
холандски, норвежки, шведски, фински, 
португалски, датски, руски, полски (на USB 
твърд диск)

• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• TwonkyMedia (на USB твърд диск)

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Пресемплиране на видео, 
Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Дисплей в устройството: JPEG от USB, Поточно 
възпроизвеждане от компютър

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Носители за възпроизвеждане: Компактдиск 
със снимки на телевизор

Възпроизвеждане на видео
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо назад, 
Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп, 
Забавен каданс, Мащабиране

• Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Picture CD, 
Video CD/SVCD
Power
• Електрозахранване: 50 Hz, 200-240 V

Размери
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 180 x 319 x 282 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

251 x 216 x 274 мм
• Тегло на апарата: 3,08 кг
•
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* Napster се предлага само в Германия и Великобритания.
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