
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi компонентна Hi-Fi 
система

MCI900
Изпитайте емоция като при изпълнение на живо
Завладяващ звук
Тази Wi-Fi компонентна Hi-Fi система Philips Streamium MCI900/12 с тонколони 
SoundSphere ви дава толкова естествен звук, че ще помислите, че изпълнителите свирят на 
живо пред вас. 160 GB твърд диск, интернет радио, цветен дисплей и лесна навигация.

Автентичен звук, който оживява
• SoundSphere за естествено, по-дълбоко и по-широко звуково преживяване
• Алуминиеви тонколони за правилен звук и оптимална издръжливост
• FullSound обогатява вашата музика с по-плътни баси и повече чистота

Прекрасно възпроизвеждане
• Позлатен съединител на високоговорителия за най-добро предаване на сигнала
• 2x50 W RMS Hi-Fi звук с цифров усилвател клас "D"
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина

Всичката ви музика в една безжична система
• 160 GB твърд диск за съхранение на до 2000 музикални албума
• Хиляди безплатни интернет радиостанции
• Безжично поточно предаване на музика и снимки от вашия PC/MAC

Обогатете изживяването си
• Цветен LCD дисплей за удобно управление
• Възпроизвеждайте DVD, DivX ®, MP3, AAC без DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG



 SoundSphere

Обратно към славата и енергията на 
музиката със SoundSphere, който ви дава 
всяка нота така, както я е искал 
изпълнителят. Като предоставя чист и 
естествен звук, SoundSphere създава по-
дълбоко и по-широко звуково преживяване. 
Резултатът е жизнен звук, който ще ви 
накара да повярвате, че изпълнителите 
свирят на живо пред вас. Всяка тонколона 
SoundSphere има високоговорител за 
високи честоти, който виси над кутията на 
тонколоната. Този високоговорител има 
възможност да разпръсква по-чист звук във 
всички посоки. Технологията за прецизно 
пресичане на звука и внимателното 
разполагане на нискочестотния 
високоговорител, така че да се съчетава 
идеално с високоговорителя за високи 
честоти, гарантират минимални смущения и 
още по-естествен звук.

Алуминиеви тонколони

Оставете природата да ви даде най-
доброто от себе си. Естествените 
материали са доказали, че са незаменими 
като компоненти за изграждане на акустика. 
Тонколоните с алуминий са по-издръжливи 
и образуват по-добра преграда, която по 
естествен път намалява вибрациите, 
оптимизира разпространението на 
звуковите вълни и произвежда по-правилен 
звук. Резултатът е великолепни на вид 

тонколони, които ви предоставят звук, 
верен на оригиналния запис.

FullSound

Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната музика, като 
силно я обогатява и подобрява, така че 
изживявате музиката без никакви 
изкривявания. На базата на алгоритъм за 
обработка на аудио, FullSound съчетава 
всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Открийте отново своята 
компресирана музика с реалистичен звук, 
който ще докосне душата ви и ще раздвижи 
краката ви.

Безплатни интернет радиостанции

Streamium се предлага с хиляди безплатни 
онлайн радиостанции. Сега можете да сте в 
крак с всеки вид музика по целия свят. 
Свържете своя Streamium към интернет и 
слушайте любимите си онлайн програми на 
аудио системата си, без да се налага да 
включвате компютъра.

160 GB твърд диск / 2000 албума

Твърдият диск със 160 GB на тази звукова 
система Philips предлага много голям 
капацитет, на който да съхранявате 
цифрови музикални файлове от PC или 
MAC, като побира лесно до 2000 музикални 
албума. Интелигентно и икономично 
управление на музикалната колекция, лесен 
достъп и всичко на едно място.

Награда EISA 2010-2011 г.
Европейска компактна система
Тази Wi-Fi аудио система Streamium, 
снабдена с високоговорители 
SoundSphere, възпроизвежда DVD и 
DivX филмови файлове, FLAC и WAV 
музикални файлове и предлага 
възможност за поточно 
възпроизвеждане на MP3 музика от 
компютър чрез UPnP. Освен това 
възпроизвежда файлове от своя 
допълнителен, свързан чрез USB, твърд 
диск 160 GB, а Ethernet или Wi-Fi 
връзката ви дава достъп до интернет. 
Алуминиевите високоговорители 
SoundSphere работят с два 50 W 
усилватели клас D и съчетават блок за 
баси и средни честоти с отделен 
високоговорител за високи честоти.
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Звук
• Настройки на еквалайзера: Неутрален
• Подобрение на звука: Регулиране на високи и 
ниски честоти, Цифров усилвател клас "D"

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 2 бр. по 50 W RMS

Високоговорители
• Основен високоговорител: SoundSphere, 
Двулентов, Подвижни мрежи на 
високоговорителите

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 160 GB
• Тип: USB твърд диск (външен)

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без 

DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже, 
моторизирано

• Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
• режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно 

MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща 
песен, Повторение, Разбъркване, Стоп

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано 
възпроизвеждане

• Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, 
Всички записи, Жанр, Списък за изпълнение, От 
същия изпълнител, От същия жанр

• Поддръжка на ID3 тагове
• Интернет радио
• MP3 побитови скорости: 8-320 kpbs и VBR
• Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/

VBR

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Настройка 
на RDS часовника, Име на станцията

• Обхвати на тунера: FM стерео
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Пресемплиране на 
видео, Премащабиране на видео, Висока 
детайлност (720p, 1080i, 1080p)

Възпроизвеждане на видео
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо назад, 
Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп, 
Забавен каданс, Мащабиране

• Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Picture CD, 
Video CD/SVCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Дисплей в устройството: JPEG от USB, Поточно 
възпроизвеждане от компютър

• Носители за възпроизвеждане: Компактдиск 
със снимки на телевизор

• Формат за компресиране на картини: JPEG

Възможности за свързване
• Други връзки: Ethernet, Коаксиален цифров 
аудио изход

• Слушалка: 3,5 мм
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802.11g), Безжична локална мрежа (802.11b), 
Безжична локална мрежа (802.11n)

• Безжична универсалност с Plug & Play: UPnP 
клиент, UPnP сървър

• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-
битов, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Антена: FM дипол
• Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (Л/Д), 
Изход за аналогово аудио (Л/Д)

• USB: USB хост
• Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr 

(чинч), Композитен CVBS (жълт чинч)
• Видеоизход - цифров: HDMI

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Цвят на подсветката: Бяло
• Езици на екранното меню: български, 
холандски, френски, немски, италиански, 
испански, португалски, шведски

• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Жак за слушалки
• Часовник: На основния дисплей, Интернет 
време

• Аларми: Аларма със зумер, CD аларма, 
Радиобудилник, Таймер за заспиване, HDD 
аларма

• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

• Индикации: DIM режим

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Кабел 
за композитно видео (Y), FM антена, Листовка с 
гаранция за цял свят

• Батерии: 2 бр. AAA
• Ръководство за бърз старт: английски, френски, 
немски, испански, италиански, холандски, 
норвежки, шведски, фински, португалски, 
датски, руски

• Дистанционно управление: Еднопосочно 
дистанционно

• Ръководство за потребителя: Английски, 
френски, немски, испански, италиански, 
холандски, норвежки, шведски, фински, 
португалски, датски, руски (на твърд диск)

Размери
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 175 x 354 x 202 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 
251 x 202 x 251 мм
• Тегло на апарата: 12,50 кг

Power
• Електрозахранване: 50 Hz, 200-240 V
•
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* Napster се предлага само в Германия и Великобритания.
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