
 

 

Philips Streamium
Draadloos HiFi-
componentsysteem

MCI8080
HiFi-muziek overal in huis

Bezeten van muziek
Geniet overal in huis van HiFi-geluid met Multiroom Music. De ClariSound-luidsprekers 
en FLAC Digital Lossless zorgen voor levensecht geluid met een uitzonderlijk groot 
klankbereik. Uw gecomprimeerde digitale muziek klinkt alsof u een CD beluistert.

Al uw muziek in één draadloos systeem
• Multiroom Music speelt uw nummers door het hele huis af
• Harde schijf van 160 GB voor de opslag van maximaal 2000 muziekalbums
• Stem af op duizenden internetradiozenders
• Draadloos muziek en foto's streamen vanaf uw PC/Mac

Een fantastische belevenis
• Kleurentouchscreen voor eenvoudige navigatie
• U kunt DVD, DivX ®, MP3, DRM-vrije AAC, WMA, FLAC, OGG en JPG afspelen

Optimale aansluiting
• Geschikt voor breedbandverbinding en Wi-Fi-router in huis
• Optioneel dock voor iPod/iPhone voor eenvoudig afspelen van muziek
• Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten

Geluid van topklasse
• FullSound verrijkt uw muziek met een vollere bas en meer helderheid
• 2 x 50 W RMS HiFi-geluid met Klasse "D" digitale versterker



 2 x 50 W RMS HiFi-geluid/Klasse D

Vul de kamer met uw favoriete muziek met 
een totaal uitgangsvermogen van 2 x 50 W 
RMS en een Klasse "D" digitale versterker. De 
versterker zet een analoog signaal om in een 
digitaal signaal en versterkt dit signaal. Daarna 
wordt het signaal door een demodulatiefilter 
gevoerd. Het eindresultaat is een versterkt 
digitaal signaal met alle voordelen van digitale 
audio, waaronder een betere geluidskwaliteit. 
Bovendien heeft deze versterker een efficiëntie 
van meer dan 90% vergeleken met een 
traditionele AB-versterker, wat betekent dat u 
een krachtige versterker krijgt met een 
bescheiden ecologische voetafdruk.

Harde schijf van 160 GB/2000 albums

De harde schijf van 160 GB van dit Philips-
geluidssysteem beschikt over een grote 
hoeveelheid ruimte voor de digitale 
muziekbestanden op uw PC en MAC: tot wel 
2000 muziekalbums. U bespaart ruimte, kunt 
uw muziekcollectie slim beheren en hebt 
eenvoudig toegang tot uw muziek - en dit alles 
op één plaats.

Multiroom Music

Speel uw favoriete muziek door het hele huis 
af met een ongekend vol en helder geluid. De 
Multiroom Music-functie laat u draadloos 
muziek streamen naar uw Philips Multiroom-
audiosysteem. Om de functie te activeren 
drukt u gewoon op het Multiroom Music-
pictogram tijdens het afspelen van uw favoriete 
nummer. Vervolgens wordt elk aangesloten 
station betrokken bij het delen van muziek, 
zonder allerlei moeilijke instellingen. Deel uw 
beste muziek met familie en vrienden.

MyRemote-app

Met de Philips MyRemote-app kunt u uw 
iPhone, iPod touch of Android-smartphone als 
afstandsbediening gebruiken om uw Philips AV-
producten van het netwerk te bedienen. Deze 
toepassing herkent uw op het Wi-Fi-netwerk 
aangesloten Philips Blu-ray-speler, home 
cinema of Streamium-audiosysteem 
automatisch, en geeft u directe controle over 
de apparaten bij u thuis, waar ze zich ook in 
huis bevinden. En als u meer dan een Philips 
AV-product met een netwerk hebt, kunt u met 
deze toepassing tussen deze apparaten 
schakelen en ieder apparaat onafhankelijk 

bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt 
door Philips.

Kleurentouchscreen

Met het touchscreen kunt u uw apparaat 
bedienen door eenvoudigweg op de knoppen 
op het scherm te drukken in plaats van op de 
knoppen op het apparaat. Als u het apparaat 
inschakelt, verschijnt de gebruikersinterface 
met het touchscreen op het LCD-scherm met 
alle bedieningsfuncties voor het apparaat. Het 
touchscreen combineert LCD-
schermtechnologie met druksensoren en een 
krachtige digitale microprocessor. Als u op een 
bepaalde plek op het scherm drukt, wordt het 
desbetreffende signaal naar de processor 
gestuurd. De opdracht wordt daarna 
onmiddellijk uitgevoerd.

Optioneel dock voor iPod/iPhone

Nu nog meer keus. U kunt muziek niet alleen 
beluisteren vanaf CD's, via MP3 Link, een 
AUX-ingang of draadloze streaming vanaf uw 
PC/Mac, maar nu ook op uw iPod en iPhone. 
Dock gewoon uw iPod of iPhone, schakel over 
naar de dockingmodus en selecteer met de 
afstandsbediening de nummers die u wilt 
luisteren. Het dockingstation, verkrijgbaar als 
optioneel accessoire, geeft uw 
muziekverzameling een superieur geluid.
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Geluid
• Equalizer-instellingen: Neutraal, Treble- en 

basregeling
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Afneembare 

luidsprekergrills

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC 

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

WMA-CD, USB Flash Drive
• Ladertype: Lade, Automatisch
• Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
• PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via 

netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/

pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Afspeelmodus harde schijf: Album, Alle nummers, 
Genre, Afspeellijst, Zelfde artiest, Zelfde genre

• Ondersteuning van ID3-tag
• Internetradio
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

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

• Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client, 
UPnP-server

• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenne: FM-dipool
• Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R)
• USB: USB-poort
• Video-uitgang - analoog: Composite CVBS (gele 

cinch)
• Video-uitgang - digitaal: HDMI
• Aansluiting: DCK3060 dock voor iPod/iPhone

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 160 GB
• Type: USB HDD (extern)

Comfort
• Schermtype: LCD-touchscreen
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, 

Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Zweeds, Russisch, Vereenvoudigd 

Chinees, Traditioneel Chinees
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Hoofdtelefoonaansluiting
• Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, CD-alarm, Radio-

alarm, Sleeptimer, HDD-alarm
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling, 

Bediening via touchscreen
• Indicaties: DIM-modus

Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-

klokinstelling, Zendernaam
• Radioband: FM-zender
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Accessoires
• 160 GB USB HDD (extern)
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, RCA-

kabel (geel/rood/wit), FM-antenne, Wereldwijde 
garantiekaart

• Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
• Batterijen: 2 x AAA
• Snelstartgids: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 

Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, 
Deens, Russisch, Pools

• Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, 
Portugees, Deens, Russisch, Pools (op USB HDD)

• Garantiekaart: Garantiekaart
• TwonkyMedia (op USB HDD)

Beeld/scherm
• Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 

1080p), Video-upsampling, Video upscaling

Stilstaande beelden weergeven
• Display op het apparaat: JPEG vanaf USB, Streaming 

vanaf PC
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Media afspelen: Afbeeldingen van CD naar TV

Videoweergave
• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, 

Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, 
Afspelen hervatten vanaf "stop", Slowmotion, 
Zoomen

• Media afspelen: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50 Hz, 200 - 240 V

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

180 x 319 x 282 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

251 x 216 x 274 mm
• Gewicht van het apparaat: 3,08 kg
•
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* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk.
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