
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi komponentu Hi-Fi 
sistēma

MCI8080
Klausieties augstas kvalitātes mūziku katrā istabā
Pārņemti ar skaņu
Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu katrā istabā, izmantojot multivides mūziku. ClariSound 
skaļruņi un FLAC Digital Lossless formāts nodrošina maksimāli reālistisku skaņu, sniedzot 
jūsu saspiestajai digitālajai mūzikai neparasti plašu skatuves un kompaktdiska kvalitāti.

Visa jūsu mūzika vienā bezvadu sistēmā
• Multiroom Music funkcija atskaņo dziesmas visās jūsu mājās
• 160 GB cietais disks, kurā var saglabāt līdz pat 2000 mūzikas albumu
• Uzregulējiet un klausieties tūkstošiem interneta radio staciju
• Mūzikas un fotoattēlu bezvadu straumēšana no PC/MAC

Bagātiniet savu pieredzi
• Pilnkrāsu skārienekrāns vienkāršai navigācijai
• Atskaņojiet DVD diskus, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG un JPG

Gatavs savienojuma izveidei
• Darbojas ar mājas platjoslas savienojumu un Wi-Fi maršrutētāju
• Izvēles iPod/iPhone dokstacija ērtai mūzikas atskaņošanai
• Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti

Kvalitatīvs skaņas izpildījums
• FullSound papildina mūziku ar pilnīgāku zemfrekv. skaņu un skaidru skaņu
• 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju



 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa/D klase

Piepildiet telpu ar savu iemīļoto mūziku ar 2 x 
50 W RMS mūzikas izejas jaudu un "D" klases 
digitālo pastiprinātāju. Pastiprinātājs saņem 
analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un 
pēc tam to pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts 
demodulācijas filtrā, veidojot galīgo rezultātu. 
Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā 
audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas 
kvalitāti. Pastiprinātājam raksturīga arī par 90% 
lielāka lietderība salīdzinājumā ar tradicionālo 
AB pastiprinātāju. Šī izcilā lietderība iemiesota 
jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam 
nedaudz vietas.

160 GB cietais disks/ 2000 albumu

Šīs Philips skaņu sistēmas 160 GB cietais disks 
nodrošina ļoti lielu ietilpību PC/MAC digitālo 
mūzikas failu saglabāšanai, tajā bez grūtībām var 
saglabāt līdz 2000 mūzikas albumiem. 
Kompakta, vieda mūzikas kolekcijas pārvaldība, 
vienkārša piekļuve un viss vienuviet.

Multiroom Music

Atskaņojiet savas iemīļotās dziesmas un 
piepildiet savas mājas ar patīkami bagātīgu un 
dzidru skaņu. Multiroom Music funkcija dod 
iespēju straumēt mūziku bez vadiem jūsu 
Philips Multiroom audio sistēmā. Lai to 
aktivizētu, iemīļotās dziesmas atskaņošanas 
laikā ir tikai jānospiež Multiroom Music ikona, 
un, ja vien visas stacijas ir pievienotas, tā kļūst 
par jūsu mūzikas koplietošanas un baudīšanas 
daļu – bez sarežģītas iestatīšanas. Klausieties 
savu labāko mūziku kopā ar ģimeni un 
draugiem.

MyRemote lietojumprogramma

Philips MyRemote lietojumprogramma ļauj 
lietot iPhone, iPod Touch vai Android 
viedtālruni kā tālvadības pulti, lai kontrolētu 
tīklā savienotos Philips AV produktus. 
Lietojumprogramma automātiski atpazīst 
Philips Blu-ray atskaņotāju, mājas kinozāli vai 
Streamium audio sistēmu, kas pievienota mājas 
Wi-Fi tīklam, un sniedz tūlītēju ierīču vadības 
iespēju no jebkuras vietas mājā. Ja tīklā esat 
savienojis vairākas Philips AV ierīces, 
lietojumprogramma nodrošinās iespēju 
pārslēgties starp tām un neatkarīgi kontrolēt 

katru ierīci. Šo bezmaksas lietojumprogrammu 
ir izstrādājis Philips.

Pilnkrāsu skārienekrāns

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.

Izvēles iPod/iPhone dokstacija

Jūsu izvēles tikko kļuva daudzpusīgākas. Jūs ne 
tikai varat atskaņot mūziku no kompaktdiskiem 
un caur MP3 saiti, AUX ieeju un bezvadu PC/
MAC straumēšanu – tagad varat atskaņot 
mūziku arī no iPod un iPhone. iPod vai iPhone 
tikai jāievieto dokstacijā, jāpārslēdz uz 
dokstacijas režīmu un ar tālvadības pulti 
jāizvēlas dziesmas, kuras gribat klausīties. Kā 
izvēles piederums pieejamais dokstacijas 
spraudnis palaiž jūsu personisko kolekciju 
augstākās kvalitātes skaņu sistēmā.
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Skaņa
• Ekvalaizera iestatījumi: Neitrāls, Augstfrekv. un 

zemfrekv. skaņas kontr.
• Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais 

pastiprinātājs
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Izejas jauda: 2 x 50 W RMS

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: Divvirzienu, Noņemams skaļruņa 

režģis

Audio atskaņošana
• Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
• Ielādētāja tips: Nodalījums, Motorizēts
• Nolases frekvences: 8 – 48 kHz (MP3)
• Personālā datora savienojuma atskaņošanas režīms: 

MP3 straumēšana tīklā, Wi-Fi bezvadu savienojums
• USB Direct režīmi: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/

nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, 
Apturēt

• Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/
atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā

• Cietā diska atskaņošanas režīms: Albums, Visi 
celiņi, Žanrs, Atskaņošanas saraksts, Tas pats 
mākslinieks, Tas pats žanrs

• ID3 tagu atbalsts
• Interneta radio
• MP3 bitu ātrums: 8–320 Kb/s un VBR
• WMA bitu ātrums: līdz 192 kbps, CBR/VBR

Savienojamība
• Austiņas: 3,5 mm
• Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11n), 

Bezvadu LAN (802.11g), Bezvadu LAN (802.11b)
• Bezvadu universālais standarts Plug & Play: UPnP 

klients, UPnP serveris
• LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antena: FM dipolu
• Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L)
• USB: USB resurss
• Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltena 

saite)
• Video izeja – digitālā: HDMI
• Savienotāja kontakts: DCK3060 iPod/iPhone 

dokstacija

Uzglabāšanas medijs
• Cietā diska ietilpība: 160 GB
• Tips: USB HDD (ārējais)

Lietošanas komforts
• Displeja tips: Skārienekrāna LCD
• Fona apgaismojuma krāsa: Balts
• Displejā redzamās valodas: Latviešu, Holandiešu, 

Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu, Zviedru, 
Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu

• Eco gaidstāves režīms: 1 vats
• Austiņu ligzda
• Pulkstenis: Galvenajā displejā, Interneta laiks
• Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, 

CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, 
Izslēgšanās taimeris, HDD modinātāja signāls

• Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana, 
Skārienekrāna vadība

• Rādījumi: DIM režīms

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska digitālā regulēšana
• RDS: Programmas veids, Radio teksts, RDS 

pulksteņa iestatīšana, Stacijas nosaukums
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

Piederumi
• 160 GB USB HDD (ārējais)
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RCA kabelis 

(dzeltens/sarkans/balts), FM antena, Vispasaules 
garantijas brošūra

• Tālvadības pults: Vienvirziena tālvadības pults
• Baterijas: 2 x AAA
• Īsa lietošanas pamācība: Angļu, franču, vācu, spāņu, 

itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, 
portugāļu, dāņu, krievu, poļu

• Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, vācu, spāņu, 
itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, 
portugāļu, dāņu, krievu, poļu (USB HDD)

• Garantijas kartīte: Garantijas kartīte
• TwonkyMedia (USB cietajā diskā)

Attēls/displejs
• Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), 

Video augšupnolase, Video mērogošana

Nekustīgo attēlu atskaņošana
• Ierīces displejs: JPEG no USB, Straumēšana no 

datora
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
• Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem 

televizorā

Video atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, 

Leņķis, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt 
uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no 
apturēšanas vietas, Palēnināta kustība, Tālummaiņa

• Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD +R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD-Video, CD ar attēliem, Video 
CD/SVCD

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

Izmēri
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 

180 x 319 x 282 mm
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

251 x 216 x 274 mm
• Komplekta svars: 3,08 kg
•
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* Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.
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