
 

 

Philips Streamium
Zestaw Hi-Fi z Wi-Fi

MCI8080
Ciesz się muzyką o doskonałej jakości w każdym pomieszczeniu
Fascynacja Dźwiękiem
Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w każdym pomieszczeniu dzięki funkcji Multiroom Music. 
Głośniki ClariSound oraz bezstratny format FLAC zapewniają wyjątkowo przestrzenną scenę 
dźwiękową i jakość CD – skompresowana muzyka cyfrowa zabrzmi bez żadnych zniekształceń.

Odtwarzanie całej muzyki przez jeden zestaw bezprzewodowy
• Dzięki funkcji Multiroom Music można słuchać muzyki w całym domu
• Dysk twardy 160 GB do przechowywania 2000 albumów
• Poznaj tysiące internetowych stacji radiowych
• Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki i zdjęć z komputera

Wzbogać doznania
• Kolorowy ekran dotykowy ułatwia nawigację
• Odtwarzaj formaty DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG i JPG

Wystarczy podłączyć
• Zgodność z domowym łączem szerokopasmowym i routerem Wi-Fi
• Opcjonalna podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone zapewnia wygodne odtwarzanie
• Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-wideo firmy Philips

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością 

dźwięku
• Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”



 Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS klasy D

Sygnał o mocy wyjściowej 2 x 50 W RMS i 
cyfrowy wzmacniacz klasy „D” pozwolą Ci 
wypełnić pokój ulubioną muzyką. Wzmacniacz 
pobiera sygnał analogowy, zamienia go na 
cyfrowy, a następnie wzmacnia cyfrowo. Po 
przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera 
ostatecznego kształtu. Wzmocniony sygnał 
cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami 
cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną 
jakość. Wzmacniacz ten charakteryzuje się o 
90% większą efektywnością w porównaniu z 
tradycyjnymi wzmacniaczami klasy AB. Tak 
wysoka efektywność przekłada się na 
niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz o tak 
dużej mocy.

Dysk twardy 160 GB /2000 albumów

Dysk twardy o pojemności 160 GB tego 
zestawu muzycznego Philips pozwala na 
przechowywanie cyfrowych plików 
dźwiękowych w komputerze PC/MAC i z 
łatwością mieści do 2000 albumów. 
Inteligentny system zarządzania kolekcją 
plików muzycznych, który umożliwia 
zaoszczędzenie miejsca, zapewnia łatwy dostęp 
do plików i pozwala je przechowywać w jednej 
lokalizacji.

Multiroom Music

Słuchaj ulubionych utworów, niech Twój dom 
wypełni się cudownie bogatym i czystym 
dźwiękiem. Funkcja Multiroom Music w 
zestawie Philips Multiroom umożliwia 
bezprzewodowe przesyłanie muzyki. Aby ją 
włączyć, wystarczy nacisnąć ikonę Multiroom 
Music podczas odtwarzania ulubionego 
utworu, i – jeśli wszystkie elementy są 
podłączone – można dzielić się radością ze 
słuchania muzyki bez konieczności 
skomplikowanej konfiguracji. Podziel się 
ulubioną muzyką z rodziną i przyjaciółmi.

Aplikacja MyRemote

Aplikacja Philips MyRemote umożliwia 
wykorzystanie urządzenia iPhone, iPod Touch 
lub smartfonu z systemem Android jako pilota 
do sieciowych urządzeń audio-wideo firmy 
Philips. Aplikacja automatycznie rozpoznaje 
urządzenia, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray, 
zestaw kina domowego bądź zestaw 
Streamium firmy Philips podłączone do 
domowej sieci Wi-Fi, i pozwala sterować nimi 
z dowolnego miejsca w domu. Jeśli masz więcej 
niż jedno sieciowe urządzenie AV firmy Philips, 
aplikacja umożliwi Ci przełączanie się między 
nimi i sterowanie każdym z osobna. Z tej 
bezpłatnej aplikacji możesz skorzystać tylko 
dzięki firmie Philips.

Kolorowy ekran dotykowy

Ekran dotykowy umożliwia sterowanie 
urządzeniem przez naciskanie przycisków 
wyświetlanych na ekranie, a nie tych, które się 
fizycznie znajdują na urządzeniu. Gdy tylko 
włączysz urządzenie, na ekranie zostanie 
wyświetlony interfejs użytkownika ze 
wszystkimi opcjami sterowania urządzeniem. 
Ekran dotykowy stanowi połączenie 
technologii wyświetlania LCD z czujnikami 
nacisku oraz wydajnym mikroprocesorem. Po 
naciśnięciu palcem określonego miejsca na 
ekranie do procesora zostaje przekazany 
odpowiedni sygnał i polecenie jest od razu 
wykonane.

Opcjonalna podstawka dokująca do 
urządzenia iPod/iPhone

Masz po prostu więcej możliwości. Możesz nie 
tylko odtwarzać muzykę z płyt CD lub z 
wykorzystaniem złącza MP3, AUX-in czy 
bezprzewodowej transmisji z komputera. 
Teraz możesz również odtwarzać muzykę z 
urządzenia iPod lub iPhone. Wystarczy 
zadokować urządzenie iPod lub iPhone, 
włączyć tryb dokowania i za pomocą pilota 
wybrać utwory, których chcesz posłuchać. 
Podstawka dokująca – dostępna jako 
wyposażenie dodatkowe – umożliwia słuchanie 
prywatnej kolekcji muzyki na znakomitym 
sprzęcie.
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Dźwięk
• Ustawienia korektora: Neutralny, Regulacja tonów 

wysokich i niskich
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”
• Regulacja głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS

Głośniki
• Główny głośnik: 2-drożny, Odłączane osłony 

głośników

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC 

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

CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Sposób ładowania: Szuflada, Napędzany silnikiem
• Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
• Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: 

Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie 
bezprzewodowe Wi-Fi

• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 
Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, 
Zatrzymywanie

• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 
Wszystkie utwory, Gatunek, Lista odtwarzania, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek

• Obsługa znaczników ID3
• Radio internetowe
• Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Szybkość kompresji WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN 
(802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)

• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: 
Klient UPnP, Serwer usługi UPnP

• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, 
WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Antena: Dipol FM
• Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R)
• USB: Host USB
• Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS 

(żółty cinch)
• Wyjście wideo – cyfrowe: HDMI
• Złącze stykowe: Podstawka dokująca DCK3060 do 

urządzenia iPod/iPhone

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 160 GB
• Typ: Dysk twardy USB (zewnętrzny)

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy LCD

• Kolor podświetlenia: Biały
• Języki menu ekranowego (OSD): polski, 

holenderski, francuski, niemiecki, włoski, 
hiszpański, portugalski, szwedzki, rosyjski, chiński 
uproszczony, chiński (tradycyjny)

• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Gniazdo słuchawek
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas 

internetowy
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie 

nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik 
czasowy, Alarm HDD

• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja 
jasności, Sterowanie za pomocą ekranu 
dotykowego

• Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Zegar z 

funkcją RDS, Nazwa stacji
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Akcesoria
• Zewnętrzny dysk twardy USB 160 GB
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Przewód RCA (żółty/czerwony/biały), Antena FM, 
Broszura gwarancyjna (cały świat)

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Baterie i akumulatory: 2x AAA
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, 

niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, 
norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, 
rosyjski, polski

• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 
hiszpański, włoski, holenderski, norweski, 
szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski 
(na dysku twardym USB)

• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• TwonkyMedia (na dysku twardym USB)

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie próbkowania 
wideo, Zwiększanie rozmiaru wideo

Odtwarzanie zdjęć
• Wbudowany wyświetlacz: Zdjęcia JPEG z 

urządzenia USB, Transmisja z komputera
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Odtwarzane nośniki: Płyty Picture CD i obrazy z 

telewizora

Odtwarzanie wideo
• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 

A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, 
Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, 
Odtwarzanie od momentu zatrzymania, 
Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom

• Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
Moc
• Źródło zasilania: 50 Hz, 200–240 V

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

180 x 319 x 282 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

251 x 216 x 274 mm
• Waga urządzenia: 3,08 kg
•

MCI8080/12

Dane techniczne
Zestaw Hi-Fi z Wi-Fi

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
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