
 

 

Philips Streamium
Σύστημα Hi-Fi Wi-Fi 
συνιστωσών

MCI900
Ζήστε τα συναισθήματα της ζωντανής συναυλίας
Πάθος με τον ήχο
Αυτό το σύστημα Component Hi-Fi Streamium Wi-Fi MCI900/12 από τη Philips διαθέτει ηχεία 

SoundSphere, για ήχο τόσο φυσικό που θα νομίζετε ότι παρακολουθείτε τον καλλιτέχνη ζωντανά. 

Σκληρός δίσκος 160 GB, διαδικτυακό ραδιόφωνο, έγχρωμη οθόνη και εύκολη πλοήγηση.

Αυθεντικός ήχος που μοιάζει ζωντανός
• SoundSphere για φυσική, βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου
• Ηχεία από αλουμίνιο για ήχο υψηλής πιστότητας από τη βέλτιστη "στιβαρότητα"
• Το FullSound εμπλουτίζει τη μουσική σας με πιο γεμάτα μπάσα και ενισχυμένη καθαρότητα 
ήχου

Εξαιρετική απόδοση
• Επίχρυση υποδοχή ηχείων για ανώτερη μετάδοση σήματος
• Ήχος Hi-Fi 2x50W RMS με ψηφιακό ενισχυτή Class D
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

Όλη η μουσική σας σε ένα ασύρματο σύστημα
• Σκληρός δίσκος 160GB για αποθήκευση έως 2000 μουσικά άλμπουμ
• Χιλιάδες δωρεάν διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
• Μεταδώστε ή μεταφέρετε ασύρματα τη μουσική και τις φωτογραφίες σας από PC/ MAC

Εμπλουτίστε την εμπειρία σας
• Έγχρωμη οθόνη LCD για άνετο έλεγχο
• Αναπαράγετε DVD, DivX ®, MP3, μη-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG και JPG



 SoundSphere

Απολαύστε τη μεγαλοπρέπεια και την 
ενέργεια της μουσικής, καθώς το 
SoundSphere σάς παρέχει κάθε νότα όπως 
προοριζόταν από τον καλλιτέχνη να 
ακούγεται. Καθώς παρέχει καθαρό και 
φυσικό ήχο, το SoundSphere δημιουργεί 
βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου. Το 
αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικός ήχος που θα 
σας κάνει να πιστέψετε ότι οι καλλιτέχνες 
βρίσκονται μπροστά σας. Κάθε ηχείο 
SoundSphere διαθέτει ένα τουίτερ που 
κρέμεται πάνω από αυτό. Το τουίτερ μπορεί 
να εκπέμπει τον ήχο πιο καθαρά και προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Ο σχεδιασμός 
ακριβείας crossover ήχου και η προσεκτική 
τοποθέτηση του γούφερ με τρόπο ώστε να 
περιβάλλει το τουίτερ διασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και ακόμη 
φυσικότερο ήχο.

Ηχεία από αλουμίνιο

Αφήστε τη φύση να σας παρέχει ό,τι 
καλύτερο έχει. Τα φυσικά υλικά έχουν 
αποδειχτεί ασυναγώνιστα ως εξαρτήματα 
ακουστικής κατασκευής. Τα ηχεία από 
αλουμίνιο είναι πιο άκαμπτα, δημιουργώντας 
ένα ιδανικότερο περίβλημα που εμποδίζει με 
φυσικό τρόπο τους κραδασμούς, 
βελτιστοποιεί τον πολλαπλασιασμό των 
ηχοκυμάτων και παράγει ήχο μεγαλύτερης 
πιστότητας. Το αποτέλεσμα είναι ηχεία 

εκπληκτικής εμφάνισης που σας παρέχουν 
ήχο που ακούγεται όπως η αρχική εγγραφή.

FullSound

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά με πιστότητα όλες τις 
ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη 
μουσική, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς 
τη σημαντικά, ώστε να την απολαμβάνετε 
χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν 
αλγόριθμο μετεπεξεργασίας ήχου, το 
FullSound συνδυάζει την εξειδίκευση της 
Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την 
ισχύ της Ψηφιακής επεξεργασίας σήματος 
(DSP) τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα 
είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο 
βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και 
οργάνων, και πλούσιες λεπτομέρειες. 
Ανακαλύψτε ξανά τη συμπιεσμένη μουσική 
σε ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή 
σας και θα σας συνεπάρει!

Δωρεάν διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί 
σταθμοί

Το Streamium σάς προσφέρει χιλιάδες 
δωρεάν διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Τώρα μπορείτε να ενημερώνεστε 
για όλα τα είδη της μουσικής παγκοσμίως. 
Συνδέστε το Streamium στο Internet και 
ακούστε τα αγαπημένα σας online 
προγράμματα από ένα ηχοσύστημα, χωρίς 
να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.

Σκληρός δίσκος 160GB/2000 άλμπουμ

Ο σκληρός δίσκος 160 GB αυτού του 
ηχοσυστήματος της Philips προσφέρει πολύ 
μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση 
ψηφιακών μουσικών αρχείων PC/MAC και 
χωράει έως και 2.000 μουσικά άλμπουμ. 
Εξοικονόμηση χώρου, έξυπνη διαχείριση 
συλλογής μουσικής, εύκολη πρόσβαση - όλα 
σε ένα.

EISA Award 2010-2011
European Compact System
Το ηχοσύστημα Wi-Fi Streamium, με 
ηχεία SoundSphere, αναπαράγει DVD και 
αρχεία ταινιών DivX, αρχεία μουσικής 
FLAC και WAV και προσφέρει τη 
δυνατότητα UPnP για τη μεταφορά 
μουσικής MP3 από υπολογιστή. Επίσης 
αναπαράγει αρχεία από το συνδεδεμένο 
μέσω USB, πρόσθετο σκληρό δίσκο 
160GB, ενώ η σύνδεση Ethernet ή Wi-Fi 
σας επιτρέπει την πρόσβαση στο 
Internet. Τα συμβατά αλουμινένια ηχεία 
SoundSphere τροφοδοτούνται μέσω 
ενός ενισχυτή 2x50W Κατηγορίας D και 
συνδυάζουν μια μονάδα μπάσων/
μεσαίων με κλίση προς τα πάνω με ένα 
ξεχωριστό τουίτερ.
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Χαρακτηριστικά
Σύστημα Hi-Fi Wi-Fi συνιστωσών
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Ήχος
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Neutral
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, 
Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D"

• Έλεγχος έντασης: επάνω/κάτω
• Ισχύς: 2x50W RMS

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: SoundSphere, 2 δρόμων, 
Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 160 GB
• Τύπος: USB HDD (εξωτερικό)

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA, χωρίς DRM AAC 

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

CD, WMA-CD, USB flash drive
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Θήκη δίσκων, 
Μηχανοκίνητος

• Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)
• Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 
μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi

• Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Repeat (Επανάληψη), 
Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, 
Λειτουργία Shuffle

• Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: 
Άλμπουμ, Όλα τα κομμάτια, Είδος, Λίστα 
αναπαραγωγής, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος

• Υποστήριξη ID3-tag: ΝΑΙ
• Διαδικτυακό ραδιόφωνο: ΝΑΙ
• Ρυθμός bit MP3: 8-320kpbs και VBR
• Ρυθμός bit WMA: έως 192kpbs, CBR/VBR

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: ΝΑΙ
• RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Ρολόι 

RDS, Όνομα σταθμού
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: Αύξηση δειγματοληψίας 
εικόνας, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Υψηλή 
ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p)

Αναπαραγωγή βίντεο
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 

A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση 
πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή, Αργή κίνηση, 
Ζουμ

• Μέσα αναπαραγωγής: DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, CD εικόνων, Video 
CD/SVCD

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Οθόνη επί της συσκευής: JPEG από USB, 

Μετάδοση από PC
• Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνας σε τηλεόραση
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG

Συνδεσιμότητα
• Άλλες συνδέσεις: Ethernet, Ψηφιακή ομοαξονική 
έξοδος ήχου

• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN (802.11g), 
Ασύρματο LAN (802.11b), Ασύρματο LAN 
(802.11n)

• Ασύρματο Universal Plug & Play: UPnP client, 
Διακομιστής UPnP

• Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
• Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP 

64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Κεραία: Διπολική FM
• Συνδέσεις ήχου: Αναλογική είσοδος ήχου (L/R), 
Έξοδος αναλογικού ήχου (L/R)

• USB: Host USB
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σήμα συνιστωσών 

Y Pb Pr (cinch), Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο 
cinch)

• Έξοδος βίντεο - Ψηφιακή: HDMI

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: LCD
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, 
Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Ισπανικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά

• Eco Power Standby: 1 watt
• Υποδοχή ακουστικών: ΝΑΙ
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, Ώρα Internet
• Ξυπνητήρια: Βομβητής, Ξυπνητήρι με CD, 
Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι 
HDD

• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Καλώδιο εικόνας σύνθετου 
σήματος (Y), Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης

• Μπαταρίες: 2 AAA
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, 
Δανικά, Ρωσικά

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 
κατεύθυνσης

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, 
Δανικά, Ρωσικά (στο HDD)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

175 x 354 x 202 χιλ.
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 251 x 202 x 251 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 12,50 κ.
Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 200-240 V
•

MCI900/12

Προδιαγραφές
Σύστημα Hi-Fi Wi-Fi συνιστωσών

* Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο.
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