
Softwaregeschiedenis  
 
 

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:  
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. 

Systeemsoftwareversie: VC9.39S 

• Verhoogde dekking tijdens het afspelen. Verbeterde afspeelbaarheid van een aantal 
internetradiozenders (zoals Virgin Radio, BFM, Europe 1 enz.). 

 

Systeemsoftwareversie: VC9.38S 

• Verbeterde afspeelbaarheid van internetradiozenders (bijvoorbeeld WDR, MDR, NDR, FFH, RNE, …) 
 

Systeemsoftwareversie: VC9.28S 

• Beluister meer dan 15 miljoen nummers op uw apparaat. 
Met deze software-update kunt u de muziekservice Spotify gebruiken. Met Spotify hebt u onbeperkt 
toegang tot muziek en kunt u eenvoudig nieuwe muziek ontdekken op uw MCi900. 
 
Nadat u, als Spotify Premium-gebruiker, een upgrade van de software van uw MCi900 hebt uitgevoerd, 
gaat u naar Online Music Service in het menu, selecteert u Spotify en voert u de informatie van uw 
Spotify Premium-account in. Zodra u zich hebt aangemeld, hebt u toegang tot miljoenen nummers, 
wanneer u maar wilt. 
 
De Spotify-muziekservice is momenteel beschikbaar in Zweden, Noorwegen, Finland, het Verenigd 
Koninkrijk, de V.S., Frankrijk, Spanje en Nederland. Als u nog geen Spotify Premium-account hebt en als 
u meer wilt weten over het Premium-lidmaatschap, gaat u naar http://www.spotify.com voor meer 
informatie. 
 
 

Systeemsoftwareversie: V7.27S (2011-07-14) 

• Met de Multiroom Music-functie van Philips kunt u draadloos muziek delen en 
synchroniseren met andere Multiroom-muziekspelers, zoals de NP3500, NP3700 of de NP3900 in uw 
huis. Deze functie is beschikbaar in deze release. 

• Het apparaat biedt nu ondersteuning voor de MyRemote-app. Met Philips MyRemote kunt u uw 
iPhone/iPad/iPod touch en Androïd-smartphone gebruiken als afstandsbediening voor uw NP3700 
Network Music Player. U kunt MyRemote verkrijgen door naar "MyRemote" te zoeken in de Apple 
App Store of Android Market Place. MyRemote detecteert automatisch Philips Streamium-
audiosystemen in hetzelfde Wi-Fi-netwerk en zorgt ervoor dat u de apparaten overal in huis kunt 
bedienen. 
 

  



Belangrijkste kenmerken van de MyRemote-app 

• Maak gebruik van alle muziekbronnen die 

op uw Philips-producten beschikbaar zijn, 

zoals harde schijven, computers, 

internetradio, FM-radio, CD/DVD en USB-

opslagapparaten.  

• Gebruik Multiroom Music om in elke kamer 

van dezelfde muziek te genieten.  

• Blader door uw muziek per afspeellijst, 

artiest, album, genre of map, of gebruik de 

zoekmodus.  

• Profiteer van volledige controle over het 

afspelen, inclusief in-/uitschakelen, 

afspelen, pauzeren, volgende/vorige en 

volume.  

• Bekijk albumhoezen en informatie over 

muzieknummers tijdens het afspelen.  

• Configureer vaak gebruikte instellingen 

zoals geluid en tijd/alarm. 

 
 

 Info over de MyRemote-app 

Bedien uw verbonden Philips Smart LED-TV, Blu-ray-speler, home cinema-systeem en Streamium-producten met 

één enkele app. Philips MyRemote biedt verschillende bedieningsknoppen en vervangt de bij de apparaten 

geleverde afstandsbedieningen. Verbind al uw Philips-producten met hetzelfde netwerk en kies het apparaat dat u 

wilt bedienen. Dankzij extra functies als eenvoudige tekstinvoer en de weergave van foto's op uw TV wordt uw 

iPhone, iPod touch of iPad een handige afstandsbediening. 

• Deze softwareversie heeft een verbeterde gebruikersinterface met nieuwe pictogrammen. 
 
 
Systeemsoftwareversie: V7.21S  

• De zoekfunctie van Napster is verbeterd (trage reactie onder bepaalde omstandigheden).  

• Verbeterde afspeelbaarheid van internetradio voor bepaalde zenders (bijvoorbeeld CNN, Radio 100,7).  

• Verbeterde afspeelbaarheid van internetradio voor bepaalde uitzendingen (bijvoorbeeld Band Camp, …)  

• Oplossing voor het probleem dat het apparaat overschakelt naar de volgende voorkeuzezender nadat 
het apparaat wordt ingeschakeld.  

 
 
Systeemsoftwareversie: V7.16S  

• Uw MCi900 ondersteunt nu Russisch, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.  



• De USB harde schijf (HDD) heeft nu een optie voor "Veilig verwijderen". Houd de knop "home" 2 
seconden ingedrukt voordat u de harde schijf verwijdert. Op de MCi900 wordt een bericht 
weergegeven wanneer het apparaat is gestopt en u de harde schijf veilig kunt verwijderen.  

• De scanfunctie van de HDD is verbeterd. Nadat de inhoud van uw HDD is gescand, wordt de harde 
schijf alleen nog opnieuw gescand als u de inhoud wijzigt. (Let op: de eerste scan van de inhoud kan 
veel tijd in beslag nemen vanwege verwerking op de achtergrond.)  

• De afspeelbaarheid van BBC-zenders is verbeterd. De zenders worden sneller afgespeeld met kortere 
buffertijden.  

• De zoekfunctie is verbeterd voor internetradio. Door op de knop voor zoeken op de 
afstandsbediening te drukken, kunt u nu zenders en uitzendingen zoeken.  

• De stabiliteit van de FM-tuner is verbeterd voor stations met een snel wijzigende RDS-tekst.  
 

 
Systeemsoftwareversie: V6.19S  

• De miniatuurweergave voor albumhoezen is nu ingeschakeld zodat u op basis van albumhoezen (naast 
de lijst met nummers) kunt navigeren.  

• Er zijn verbeteringen opgenomen, zodat u nog sneller van uw muziek die u op de HDD hebt opgeslagen 
onder Artist (Artiest), Genre of Album kunt genieten.  

• U kunt nu de Windows Media Speler van Win7 (WMP12) gebruiken om alle muziek / afbeeldingen op 
de harde schijf van uw MCi900 draadloos te bekijken en af te spelen (op uw PC).  

• Wanneer u in de MAPWEERGAVE door uw muziek- of afbeeldingen bladert, wordt niet-relateerde 
inhoud op de harde schijf (zoals het software-installatieprogramma, gebruikershandleiding) niet 
weergegeven.  

 
 
Systeemsoftwareversie: V6.12S  

• Eerste versie. 


