
 

 

Philips Streamium
Σύστημα Hi-Fi Wi-Fi 
συνιστωσών

MCI8080
Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας σε κάθε χώρο
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε ήχο υψηλής πιστότητας σε κάθε χώρο με το Multiroom Music. Ο ήχος που αποδίδεται 

είναι απόλυτα πιστός χάρη στα ηχεία ClariSound και το FLAC Digital Lossless, προσφέροντάς σας 

εκπληκτικά ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου και ποιότητα CD στη συμπιεσμένη ψηφιακή σας 

μουσική.

Όλη η μουσική σας σε ένα ασύρματο σύστημα
• Το Multiroom Music επιτρέπει την αναπαραγωγή της μουσικής σας σε ολόκληρο το σπίτι
• Σκληρός δίσκος 160GB για αποθήκευση έως 2000 μουσικά άλμπουμ
• Συντονιστείτε και εξερευνήστε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
• Μεταφέρετε ασύρματα μουσική και φωτογραφίες από το PC/MAC

Εμπλουτίστε την εμπειρία σας
• Έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη πλοήγηση
• Αναπαράγετε DVD, DivX ®, MP3, μη-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG και JPG

Έτοιμο για σύνδεση
• Λειτουργεί με οικιακή ευρυζωνική σύνδεση και ρούτερ Wi-Fi
• Προαιρετική βάση σύνδεσης για iPod/iPhone, για άνετη αναπαραγωγή μουσικής
• Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips

Aπόδοση ποιοτικού ήχου
• Το FullSound εμπλουτίζει τη μουσική σας με πιο γεμάτα μπάσα και ενισχυμένη καθαρότητα 



 Ήχος Hi-Fi 2x50W RMS/Class D

Γεμίστε το δωμάτιο με την αγαπημένη σας 
μουσική με τον ψηφιακό ενισχυτή Class D με 
ισχύ εξόδου μουσικής 2x50W RMS. Ο 
ενισχυτής λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το 
μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει. 
Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο 
αποδιαμόρφωσης και παράγει το τελικό 
αποτέλεσμα. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος 
διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του 
ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης 
βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο 
ενισχυτής είναι 90% αποδοτικότερος από 
τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB ενώ 
καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Σκληρός δίσκος 160GB/2000 άλμπουμ

Ο σκληρός δίσκος 160GB αυτού του 
ηχοσυστήματος της Philips προσφέρει πολύ 
μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση 
ψηφιακών μουσικών αρχείων PC/MAC, ενώ 
χωράει έως και 2.000 μουσικά άλμπουμ. 
Εξοικονόμηση χώρου, έξυπνη διαχείριση 

συλλογής μουσικής, εύκολη πρόσβαση: όλα 
σε ένα.

Multiroom Music

Ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και 
γεμίστε το σπίτι με απίστευτα πλούσιο και 
καθαρό ήχο. Η λειτουργία Multiroom Music 
σάς επιτρέπει να μεταφέρετε ασύρματα 
μουσική στο ηχοσύστημα Multiroom της 
Philips. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, 
απλώς πατάτε το εικονίδιο Multiroom Music 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του 
αγαπημένου σας τραγουδιού, το οποίο, 
εφόσον είναι συνδεδεμένος ο κάθε σταθμός, 
γίνεται μέρος της δική σας μουσικής 
απόλαυσης - χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες 
ρύθμισης. Μοιραστείτε την καλύτερη 
μουσική σας με συγγενείς και φίλους.

Εφαρμογή MyRemote

Η εφαρμογή τηλεχειριστηρίου MyRemote 
της Philips σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε 
το iPhone, το iPod Touch ή το Smartphone με 

λειτουργικό σύστημα Android ως 
τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της 
Philips που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο 
δίκτυο. Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα 
τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, το 
σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή το 
ηχοσύστημα Streamium της Philips που είναι 
συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi 
και σας παρέχει άμεσο έλεγχο όλων των 
συσκευών, από οποιοδήποτε του σπιτιού. 
Επιπλέον, αν έχετε περισσότερα από ένα 
προϊόντα AV της Philips συνδεδεμένα στο 
δίκτυο, η εφαρμογή επιτρέπει την εναλλαγή 
από το ένα στο άλλο και τον έλεγχο του 
καθενός ξεχωριστά. Η δωρεάν αυτή 
εφαρμογή αποτελεί αποκλειστική 
δημιουργία της Philips.

Έγχρωμη οθόνη αφής

Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης αφής σάς 
δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τη 
συσκευή σας απλώς με το πάτημα των 
κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη, και 
όχι τα συμβατικά πλήκτρα της συσκευής. 
Μόλις ενεργοποιήστε τη συσκευή, στην 
οθόνη LCD εμφανίζεται το περιβάλλον 
εργασίας της οθόνης αφής με όλες τις 
επιλογές ελέγχου για τη συσκευή. Τα 
στοιχεία ελέγχου της οθόνης αφής 
συνδυάζουν την τεχνολογία της οθόνης LCD 
με αισθητήρες πίεσης και έναν πανίσχυρο 
ψηφιακό μικροεπεξεργαστή. Όταν ασκείτε 
πίεση με το δάχτυλό σας σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης, 
αποστέλλεται στον επεξεργαστή το 
αντίστοιχο σήμα και η εντολή εκτελείται 
αμέσως.
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Ήχος
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Neutral, Έλεγχος 
πρίμων και μπάσων

• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D"
• Έλεγχος έντασης: επάνω/κάτω
• Ισχύς: 2 x 50W RMS

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Αποσπώμενες γρίλιες 
ηχείων

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA, χωρίς DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB flash drive
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Θήκη δίσκων, 
Μηχανοκίνητος

• Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)
• Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 
μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi

• Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Repeat (Επανάληψη), 
Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, 
Λειτουργία Shuffle

• Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: 
Άλμπουμ, Όλα τα κομμάτια, Είδος, Λίστα 
αναπαραγωγής, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος

• Υποστήριξη ID3-tag
• Διαδικτυακό ραδιόφωνο
• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμός bit WMA: έως 192kbps, CBR/VBR

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN 

(802.11n), Ασύρματο LAN (802.11g), Ασύρματο 
LAN (802.11b)

• Ασύρματο Universal Plug & Play: UPnP client, 
Διακομιστής UPnP

• Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
• Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP 

64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Κεραία: Διπολική FM
• Συνδέσεις ήχου: Αναλογική είσοδος ήχου (L/R)
• USB: Host USB
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα 

CVBS (κίτρινο cinch)
• Έξοδος βίντεο - Ψηφιακή: HDMI
• Ακίδα βύσματος: Βάση iPod/iPhone DCK3060

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 160 GB
• Τύπος: USB HDD (εξωτερικό)

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: Οθόνη αφής LCD
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ελληνικά, 
Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 

Ισπανικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ρωσικά, 
Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα

• Eco Power Standby: 1 watt
• Υποδοχή ακουστικών
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, Ώρα Internet
• Ξυπνητήρια: Βομβητής, Ξυπνητήρι με CD, 
Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι 
HDD

• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας, 
Πλήκτρα ελέγχου οθόνης αφής

• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Ρολόι 

RDS, Όνομα σταθμού
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

Αξεσουάρ
• 160 GB HDD USB (εξωτερικό)
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Καλώδιο RCA (Κίτρινο/κόκκινο/
λευκό), Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 
κατεύθυνσης

• Μπαταρίες: 2 AAA
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, 
Δανικά, Ρωσικά, Πολωνικά

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, 
Δανικά, Ρωσικά, Πολωνικά (στο HDD USB)

• Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
• TwonkyMedia (στο HDD USB)

Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 

1080p), Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας, 
Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Οθόνη επί της συσκευής: JPEG από USB, 
Μετάδοση από PC

• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνας σε τηλεόραση

Αναπαραγωγή βίντεο
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 

A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση 
πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή, Αργή κίνηση, 
Ζουμ

• Μέσα αναπαραγωγής: DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, CD εικόνων, Video 
CD/SVCD

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 200-240 V
Διαστάσεις
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

180 x 319 x 282 χιλ.
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 251 x 216 x 274 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 3,08 κ.
•
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* Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο.

http://www.philips.com

