
 

 

Philips Streamium
Komponentní Hi-Fi systém 
s Wi-Fi

MCI900
Ponořte se do emocí živého vystoupení

Posedlost zvukem
Komponentní Hi-Fi systém Philips Streamium MCI900/12 vybavený funkcí Wi-Fi 
s reproduktory SoundSphere nabízí tak realistický zvuk, že získáte dojem, jako by umělec stál 
přímo před vámi. 160GB pevný disk, internetové rádio, barevný displej a snadná navigace.

Autentický zvuk jako naživo
• SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
• Hliníkové reproduktory nabízí ideální tuhost pro věrný zvuk
• Funkce FullSound zajišťuje plné basy a čistou reprodukci vaší hudby

Jedinečný výkon
• Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
• 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

Veškerá vaše hudba na jediném bezdrátovém systému
• 160GB pevný disk umožňuje uložení až 2 000 hudebních alb
• Tisíce internetových rozhlasových stanic zdarma
• Bezdrátově přenášejte svou hudbu a fotografie uložené na PC/ MACu

Obohaťte svůj prožitek
• Jasně barevný LCD displej pro pohodlné ovládání
• Přehrávejte DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG a JPG



 SoundSphere

Dopřejte si slávu a energii hudby, 
s reproduktory SoundSphere si budete užívat 
přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. 
Čistý a přirozený zvuk reproduktorů 
SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve 
výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají 
živě přímo před vámi. Každý reproduktor 
SoundSphere je vybaven výškovým 
reproduktorem, který je zavěšený nad 
reproduktorovou skříní a vydává zřetelnější 
zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce 
výhybky a pečlivé umístění basového 
reproduktoru obklopujícího výškový 
reproduktor zajišťuje minimální rušení 
a mnohem přirozenější zvuk.

Hliníkové reproduktory

Využijte to nejlepší z přírody. Přírodní 
materiály jsou osvědčené nedostižné stavební 
prvky akustiky. Reproduktory vyrobené 
z hliníku jsou tužší, tvoří optimálnější opláštění, 
které přirozeně pohlcuje vibrace, optimalizuje 
šíření zvukových vln a vydává věrnější zvuk. 
Výsledkem jsou reproduktory s oslnivým 
designem a zvukem, který ctí původní 
nahrávku.

FullSound

Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby a výrazně ji obohacuje 
a vylepšuje, takže si hudbu vychutnáte bez 
sebemenšího zkreslení. Protože je založena na 
algoritmu následného zpracování audia, 
kombinuje technologii FullSound proslulou 
zkušenostmi společnosti Philips v oblasti 
reprodukce hudby s výkonností procesoru pro 
digitální signální systém (DSP) nejnovější 
generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší 
hloubkou a působivostí, zesílení hlasu, čistota 
zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu 
přirozený zvuk komprimované hudby, který 
osloví vaši duši a roztančí vaše nohy.

Internetové rozhlasové stanice zdarma

Zařízení Streamium přináší tisíce 
internetových rozhlasových stanic zdarma. 
Nyní můžete mít přehled o veškeré hudbě po 
celém světě. Připojte přehrávač Streamium 
k Internetu a poslouchejte své oblíbené 
programy online pomocí audiosystému, aniž 
byste museli zapínat počítač.

160GB pevný disk/2 000 alb

160GB pevný disk tohoto zvukového systému 
Philips poskytuje velmi velkou kapacitu pro 
ukládání souborů s digitální hudbou z počítačů 
PC/MAC a snadno pojme až 2 000 hudebních 
alb. Úspora místa, inteligentní správa hudební 
sbírky a snadný přístup – vše na jednom místě.

Ocenění EISA Award 2010–2011
Evropský kompaktní systém
Tento hudební systém Streamium s funkcí 
Wi-Fi spolu s reproduktory SoundSphere 
přehraje DVD a soubory s filmy ve 
formátu DivX, hudební formáty FLAC a 
WAV a nabízí schopnost UPnP pro 
streamování hudby v MP3 z počítače. 
Přehraje také soubory z dodatečného 
pevného disku o kapacitě 160 GB 
připojeného přes USB, zatímco připojení 
přes Ethernet nebo Wi-Fi umožňuje 
přístup k internetu. Doplňující hliníkové 
reproduktory SoundSphere jsou vybaveny 
zesilovačem třídy D o výkonu 2 x 50 W a 
kombinují nahoru namířený basový/
středový reproduktor se samostatným 
výškovým reproduktorem.
MCI900/12

Přednosti
Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi
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