
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi, komponens Hi-Fi 
rendszer

MCI8080
Hi-Fi minőségű zenehallgatás minden szobában
A hangzás bűvöletében
Ismerje meg Multiroom Music funkció használatával a Hi-Fi minőségű zenehallgatás élményét minden 

szobában. Az eredetivel vetekedő audioteljesítményt nyújtó ClariSound hangsugárzók és a FLAC Digital 

Lossless kodek rendkívül széles hangteret biztosítanak, és CD minőséget nyújtanak a tömörített digitális 

zene számára.

Minden zenéje egyetlen vezeték nélküli rendszeren
• A Multiroom Music funkcióval lakása összes helyiségében hallgathat zenét
• 160 GB-os merevlemez, akár 2000 zenei album tárolására
• Hangoljon rá és fedezze fel internetes rádióállomások ezreit
• Zene és fotó streaming vezeték nélkül PC/MAC rendszerről

Tegye gazdagabbá az élményt
• Színes érintőképernyő a könnyű kezelés érdekében
• DVD, DivX ®, MP3, nem-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG és JPG

Csatlakozásra kész
• Működik az otthoni szélessávú kapcsolat és a Wi-Fi router használatával
• Opcionális iPod/iPhone dokkoló a kényelmes zenelejátszáshoz
• Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé

Minőségi hangteljesítmény
• A FullSound erőteljesebb mélyhangokkal és tisztább hangzással teszi gazdagabbá a zenét



 2x50 W RMS Hi-Fi hang/D osztály

Töltse meg a szobát kedvenc zenéivel a 2x50 
W RMS zenei teljesítménynek és a „D” 
osztályú digitális erősítőnek köszönhetően. Az 
erősítő a fogadott analóg jelet digitálissá 
alakítja, majd digitálisan felerősíti. A jel ezek 
után belép egy demodulációs szűrőbe, és 
megszületik a végeredmény. A felerősített 
digitális kimenet a digitális hang minden előnyét 
biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. 
Az erősítő ráadásul több mint 90%-kal nagyobb 
hatásfokú, mint a hagyományos "AB" erősítők. 
Ez a nagy hatásfok kis helyigényű, nagy 
teljesítményű erősítőt eredményez.

160 GB-os merevlemez / 2000 album

A Philips hangrendszer 160 GB kapacitású 
merevlemezén PC/MAC digitális zenefájlok 
tárolására nagyon nagy kapacitás áll 
rendelkezésre: akár 2000 zenei album 
tárolására van lehetősége. Helytakarékos 
megoldás, intelligens kezelést biztosító 
zenegyűjtemény, egyszerű hozzáférés, és 
egyetlen helyen tárolt tartalom.

Multiroom Music

Játssza le kedvenc számait, és töltse meg a 
szobát kellemes és tiszta hangokkal. A 
Multiroom Music funkcióval a zene vezeték 
nélkül érkezik a Philips Multiroom 
audiorendszerbe. Bekapcsolásához egyszerűen 
nyomja meg a Multiroom Music ikont kedvenc 
zeneszáma lejátszásakor, és mindaddig, amíg az 
egyes állomások csatlakoznak, a dal része 
marad saját zenemegosztásának és 
szórakozásának. Ossza meg kedvenc 
zeneszámait családjával és barátaival.

MyRemote alkalmazás

A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod 
Touch vagy Android okostelefon készülékével 
vezérelheti hálózatba kapcsolt Philips AV 
készülékeit. Az alkalmazás automatikusan 
felismeri otthoni Wi-Fi hálózatához 
csatlakoztatott Philips Blu-ray lejátszóját, 
házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, 
és lehetővé teszi a készülékek azonnali 
vezérlését otthonából bárhonnan. Ha pedig 
egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV 
termékkel rendelkezik, az alkalmazással 
egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön 

vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a 
Philips fejlesztette ki.

Színes érintőképernyő

Az érintőképernyő segítségével a készülék 
egyszerűen a képernyőn látható gombokkal 
vezérelhető, nem szükségesek hozzá a 
készüléken lévő gombok. Egyszerűen kapcsolja 
be a készüléket, az LCD kijelzőn megjelenik az 
érintőképernyő kezelői felülete, és azon a 
készülék összes vezérlési opciója. Az 
érintőképernyős vezérlés az LCD kijelző 
technológiát egyesíti a nyomásérzékelőkkel és 
a hatékony digitális mikroprocesszorral. 
Amikor Ön a képernyő egy bizonyos pontját 
megnyomja az ujjával, a megfelelő jel eljut a 
processzorhoz, és a parancs azonnal 
végrehajtásra kerül.

Opcionális iPod/iPhone dokkoló

Egyre több a lehetőség: már nemcsak CD-ről 
játszhat le zenét, és MP3 Link, AUX-in 
bemenet és vezeték nélküli PC/MAC streaming 
áll rendelkezésére, hanem iPod és iPhone 
készülékéről is lejátszhat. Egyszerűen dokkolja 
iPod vagy iPhone készülékét, váltson dokkolási 
módba, és a távvezérlővel válassza ki a hallgatni 
kívánt dalokat. A külön megvásárolható 
dokkoló személyes gyűjteményét egy kivételes 
hangrendszeren engedi megszólalni.
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Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Semleges, Magas/

mély hangszínszabályzó
• Hangzásjavítás: „D" osztályú digitális erősítő
• Hangerőszabályzó: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, Levehető hangszórórácsok

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Betöltő típusa: Tálca, Motoros
• Mintavételi frekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 

streaming hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték 
nélküli kapcsolat

• Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/
Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, 
Leállítás

• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Összes 
zeneszám, Műfaj, Lejátszási lista, Azonos előadó, 
Azonos műfaj

• ID3-tag támogatás
• Internetes rádió
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11n), Vezeték nélküli LAN (802.11g), 
Vezeték nélküli LAN (802.11b)

• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: UPnP kliens, 
UPnP szerver

• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenna: FM dipólus
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb)
• USB-vel: USB-gazdaport
• Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga 

cinch)
• Videokimenet - Digitális: HDMI
• Csatlakozótű: DCK3060 iPod/iPhone dokkoló

Tároló médiumok
• Merevlemez kapacitása: 160 GB
• Típus: USB HDD (külső)

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD érintőképernyő
• Háttérfény színe: fehér
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, 

francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd, 

orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Fejhallgató-csatlakozó
• Óra: Fő kijelzőn, internetes idő
• Ébresztők: Berregő riasztás, CD-s ébresztés, 

Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, HDD-riasztás
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás, 

Érintőképernyős vezérlés
• Javaslatok: DIM üzemmód

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• RDS: Programtípus, Rádiótext, RDS órabeállítás, 

Állomásnév
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Tartozékok
• 160 GB-os USB HDD (külső)
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, RCA kábel (sárga/piros/fehér), FM antenna, 
Nemzetközi garancialevél

• Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
• Elemek: 2 x AAA
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, 

német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, 
portugál, dán, orosz, lengyel

• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, 
spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, 
dán, orosz, lengyel (USB HDD-n)

• Garanciajegy: Garanciajegy
• TwonkyMedia (USB HDD-n)

Kép/Kijelző
• Képjavítás: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), 

Videofelbontás felkonvertálása, Video-
felkonvertálás

Állókép lejátszása
• Beépített kijelző: JPEG USB-ről, Streaming PC-ről
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD TV-re

Videolejátszás
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 

Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet 
előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, 
Lassú mozgás, Nagyítás

• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/
SVCD

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz, 200-240 V

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

180 x 319 x 282 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

251 x 216 x 274 mm
• Készülék tömege: 3,08 kg
•
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* A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető 
el.
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