
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi component Hi-Fi 
system

MCI8080
รับฟงเพลงคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi ไดทุกหอง

ดื่มด่ํากับเสียงเพลง
เพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi ไดทุกหองดวย Multiroom Music 
รับฟงเสียงแทจริงจากตนฉบับดวยลําโพง ClariSound และ FLAC Digital Lossless 
ท่ีมอบเวทีเสียงกวางและคุณภาพเสียงระดับซีดีใหแกเพลงดิจิตอลท่ีถูกบีบอัด

ฟงไดทุกเพลงดวยระบบไรสายเพียงระบบเดียว
• Multiroom Music จะเลนเพลงไดทั่วทั้งบานของคุณ
• ฮารดดิสกขนาด 160GB สามารถจัดเก็บอัลบั้มเพลงไดสูงสุด 2000 อัลบั้ม
• ปรับชองและคนหาสถานีวิทยุอินเตอรเน็ตนับพันสถานี
• สตรีมเพลงและภาพจาก PC/MAC แบบไรสาย
ยกระดับประสบการณของคุณ
• หนาจอสีแบบสัมผัสขนาดใหญ งายตอการนาวิเกต
• เลน DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG และ JPG
รองรับการเชื่อมตอ
• ใชงานไดกับการเช่ือมตอบรอดแบนดภายในบานและเราเตอร Wi-Fi
• แทนวางเสริมสําหรับ iPod/iPhone เพื่อใหสะดวกตอการเล นเพลง
• เปลี่ยนสมารทโฟนของคุณใหเปนรีโมทสําหรับผลิตภัณฑ AV ของ Philips
ใหพลังเสียงที่มีคุณภาพ
• FullSound เติมความสดชื่นใหกับเพลงดวยเสียงเบสเต็มพลังและความชัดใส
• 2x50W RMS เสียง Hi-Fi ดวยระบบขยายเสียงดิจิตอล Class "D"



 2x50W RMS เสียง Hi-Fi / Class D

เติมชีวิตชีวาใหกับหองของคุณดวยเพลงที่คุณชื่
นชอบพรอมกําลังขับ 2x50W RMS 
และระบบขยายเสียงดิจิตอล Class "D" 
ที่นําสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเปนสัญญาณดิ
จิตอลแลวขยายสัญญาณที่แปลงดวยระบบดิจิต
อล 
จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะดวยตัว
กรองสัญญาณกอนที่จะสงออกเปนสัญญาณขั้น
สุดทาย 
ซ่ึงสัญญาณดิจิตอลที่ไดรับการขยายนี้จะใหเส ีย
งแบบดิจิตอล ที่มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น 
ระบบขยายเสียงดิจิตอลยังมีประสิทธิภาพมากกว
า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB 
แบบดั้งเดิม 
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนผลทําใหเครื่องขย
ายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กลง 
จึงใชพื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กนอย

ฮารดดิสก 160GB/ 2000 อัลบั้ม

ฮารดดิสก 160 GB ของระบบเสียงจาก Philips 
ใหความจุที่มากขึ้นสําหรับการจัดเก็บไฟลเสียงดิ
จิตอลจาก PC/MAC ของคุณ 
และตัดเก็บเพลงไดมากถึง 2000 อัลบั้ม 
ประหยัดพื้นที่ 
จัดการคอลเลคชันเสียงอยางชาญฉลาด 
เขาใชงานงาย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยูในที่เดียว

Multiroom Music

เลนเพลงโปรดของคุณ 
และเติมเต็มบานของคุณดวยเสียงไพเราะเต็มอิ่
มและชัดใส คุณสมบัติ Multiroom Music 
นี้จะใหคุณสตรีมเพลงแบบไรสายสูระบบเสียงแ
บบ Multiroom ของ Philips เพียงแคกดไอคอน 
Multiroom Music 
เพื่อเปดใชงานเมื่อเลนเพลงโปรด 
และตราบที่จุดเชื่อมตอทั้งหมดเชื่อมตอกัน 
มันก็จะกลายเปนการแบงปนบทเพลงและความ
เพลิดเพลินสวนตัวของคุณเอง 
โดยไมตองมีการติดตั้งอะไรซับซอน 
แบงปนบทเพลงที่ดีที่สุดกับครอบครัวและเพื่อน
ของคุณ

แอปพลิเคชัน MyRemote

แอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips 
ชวยใหคุณสามารถใช iPhone, iPod Touch 
หรือสมารทโฟนระบบ Android 
เปนรีโมทเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ AV 
ที่มีระบบเครือขายจาก Philips 
แอปพลิเคชันจะจดจําเครื่องเลน Philips Blu-ray, 
โฮมเธียเตอร หรือระบบเสียง Streamium 
ที่เช่ือมตอกับเครือขาย Wi-Fi 
ภายในบานของคุณ 
และทําใหคุณควบคุมอุปกรณตางๆ 
จากทุกที่ภายในบานไดทันที หากมีผลิตภัณฑ 
AV ที่มีระบบเครือขายของ Philips 
มากกวาหนึ่งเครื่อง 

แอปพลิเคชันจะสามารถสลับไปมาระหวางเครื
อขายเหลานั้นและควบคุมแตละเครือขายอยางเ
ปนอิสระ 
แอปพลิเคชันที่ไมมีคาใชจายนี้ไดรับการสร างส
รรคขึ้นโดย Philips

หนาจอสีแบบสัมผัสขนาดใหญ

การควบคุมหนาจอสัมผัสใหคุณสามารถควบคุม
อุปกรณไดเพียงกดปุมบนหนาจอแทนการกดปุม
บนอุปกรณ เพียงเปดอุปกรณ 
และอินเตอรเฟซผูใชหนาจอแบบสัมผัสจะปรา
กฏบนจอ LCD 
พรอมตัวเลือกการควบคุมอุปกรณ 
การควบคุมหนาจอสัมผัสผสานรวมจอ LCD 
กับเซนเซอรความดันและตัวประมวลผลไมโคร
ดิจิตอลเปยมประสิทธิภาพ 
เมื่อคุณใชนิ้วมือกดบนบริเวณหนาจอ 
สัญญาณจะถูกสงไปยังตัวประมวลผลและดําเนิ
นการคําสั่งทันที

แทนวางเสริมสําหรับ iPod/iPhone

ตัวเลือกของคุณจะกวางขึ้น 
ไมใชเพียงแคเลนเพลงจาก CD, MP3 Link, 
AUX-in และสตรีมมิ่งไรสายกับ PC/MAC 
เทานั้น แตยังสามารถเลนเพลงจาก iPod และ 
iPhone ไดอีกดวย เพียงแคเชื่อมตอ iPod หรือ 
iPhone, เปลี่ยนเปนโหมดเช่ือมตอ 
และเลือกเพลงที่ตองการฟงดวยรีโมทคอนโทรล 
แทนเชื่อมตอเปนอุปกรณเสริมเพื่อปลดปลอยค
อลเลคชันสวนตัวของคุณ 
สูระบบพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม
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เสียง
• การตั้งคาอีควอไลเซอร: กลาง, 

ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D"
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังขับเสียง: 2 x 50W RMS
ลําโพง
• ลําโพงหลัก: 2 ทาง, ถอดฝาครอบลําโพงได
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, AAC ที่ไมมี DRM 

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

CD, แฟลชไดรฟ USB
• ประเภทตัวโหลด: ถาด, มอเตอร
• ความถี่ตัวอยาง: 8-48 kHz (MP3)
• โหมดการเลน PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 

ผานระบบเครือขาย, การเช่ือมตอไรสาย Wi-Fi
• โหมด USB Direct: เลน/หยุดช่ัวคราว, ถัดไป/

กอนหนา, เลนซ้ํา, สุมเลน, หยุด
• โหมดเลนแผน: กรอเดินหนาอยางเร็ว/กรอถอยหลัง, 

คนหาแทร็คถัดไป/กอนหนา, การเลนซ้ํา, 
การเลนแบบสุม

• โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ทุกแทร็ค, 
ประเภท, รายการเพลง, ศิลปนที่ตรงกัน, 
ประเภทที่ตรงกัน

• รองรับปาย ID3: ใช
• วิทยุอินเตอรเน็ต: ใช
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: สูงสุด 192kbps, CBR/VBR
การเชื่อมตอ
• หูฟง: 3.5 มม.
• การเช่ือมตอแบบไรสาย: LAN ไรสาย (802.11n), 

LAN ไรสาย (802.11g), LAN ไรสาย (802.11b)
• พลักแอนดเพลยแบบไรสายที่ใชไดทั่วไป: 

ไคลเอนท UPnP, เซิรฟเวอร UPnP
• เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• การเขารหัส / การรักษาความปลอดภัย: WEP 128 

บิต, WEP 64 บิต, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, 
WPA2

• เสาอากาศ: FM Dipole
• การเช่ือมตอเสียง: ชองเสียงเขาแบบอะนาล็อก 

(ซาย/ขวา)
• USB: โฮสต USB
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS 

(yellow cinch)
• เอาตพุตวิดีโอ - ดิจิตอล: HDMI
• หัวเสียบ Pin: เช่ือมตอ iPhone/iPod DCK3060
สื่อเก็บขอมูล
• ความจุฮารดดิสก: 160 GB
• ประเภท: USB HDD (ภายนอก)
สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: หนาจอ LCD แบบสัมผัส
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: ไทย, เนเธอรแลนด, 

ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, สวีเดน, 

รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), จีน (ไตหวัน)
• โหมดสแตนดบายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต
• แจ็คหูฟง: ใช
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, 

เวลาการใชอินเตอรเน็ต
• การปลุก: เสียงปลุก Buzzer, ปลุกดวย CD, 

ปลุกดวยวิทยุ, ตั้งเวลาปดเครื่อง, นาฬิกาปลุก HDD
• การเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอ: 

การควบคุมความสวาง, การควบคุมหนาจอสัมผัส
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• การจูนดวยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช
• RDS: ประเภทโปรแกรม, Radio Text, RDS Clock 

Set, ช่ือสถานี
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: สเตอริโอ FM
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร: Auto Store
อุปกรณเสริม
• 160 GB USB HDD (ภายนอก): ใช
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายเคเบิล RCA 

(เหลือง/แดง/ขาว), เสาอากาศ FM, 
ใบรับประกันทั่วโลก

• รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
• แบตเตอรี่: 2 x AAA
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 

สเปน อิตาลี ดัตช นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 
โปรตุเกส เดนมารก รัสเซีย โปแลนด

• คูมือผูใช: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี 
ดัตช นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด โปรตุเกส เดนมาร ก 
รัสเซีย โปแลนด (ใน USB HDD)

• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน
• TwonkyMedia (ใน USB HDD): ใช
ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), วิดีโออัปแซมปลิง, 
การลดอัตราการสุมสัญญาณวิดีโอ

เลนภาพนิ่ง
• หนาจอบนตัวเครื่อง: JPEG จาก USB, สตรีมจาก PC
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• สื่อที่เลนได: ซีดีภาพบนทีวี
การเลนวิดีโอ
• โหมดเลนแผน: เลน A-B ซ้ํา, มุมมอง, เมนูดิสก, 

กรอถอยหลังอยางเร็ว, กรอเดินหนาอยางเร็ว, OSD, 
เลนตอหลังจากหยุด, เลนภาพชา, ซูม

• สื่อที่เลนได: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: 50Hz, 200-240 V
ขนาด
• ขนาดลําโพงหลัก (กวาง x สูง x ลึก): 

180 x 319 x 282 มม.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

251 x 216 x 274 มม.
• น้ําหนักของเครื่อง: 3.08 กก.
•

MCI8080/12

รายละเอียดเฉพาะ
Wi-Fi component Hi-Fi system

* สามารถใชงาน Napster 
ไดเพียงในเยอรมนีและสหราชอาณาจักรเทาน้ัน

http://www.philips.com

