
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi, komponens Hi-Fi 
rendszer

MCI900
Élje át egy élő előadás hangulatát

A hangzás bűvöletében
A SoundSphere hangszórókkal felszerelt Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi komponens Hi-Fi 
rendszer olyan természetes hangzást nyújt, mintha az előadóval szemben ülne. További jellemzői 
a 160 GB-os merevlemez, az internetes rádió, a színes kijelző és az egyszerű navigáció.

Élettel teli, valósághű hangzás
• SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
• Alumínium hangszórók - optimális merevség és valósághű hangzás
• A FullSound erőteljesebb mélyhangokkal és tisztább hangzással teszi gazdagabbá a zenét

Kitűnő teljesítmény
• Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
• 2x50 W RMS Hi-Fi hang „D” osztályú digitális erősítővel
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Minden zenéje egyetlen vezeték nélküli rendszeren
• 160 GB-os merevlemez, akár 2000 zenei album tárolására
• Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
• Zenék és fényképek vezeték nélküli átvitele számítógépről (PC/MAC)

Tegye gazdagabbá az élményt
• Színes LCD kijelző a kényelmes vezérlés érdekében
• DVD, DivX ®, MP3, nem-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG és JPG



 SoundSphere

A SoundSphere technológiának köszönhetően 
minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az 
előadó megálmodta. A tiszta és természetes 
hangzást biztosító SoundSphere technológia 
szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az 
Ön számára. Az eredmény: olyan élethű 
hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A 
SoundSphere hangszórók magassugárzója a 
hangszóródoboz fölé van függesztve, így a 
hangzás tisztább, és minden irányban terjed 
tovább. A pontos szűrőváltó technika és a 
gondosan elhelyezett mélynyomó, amely 
körülöleli a magassugárzót, minimális 
interferenciát, és még természetesebb 
hangzást biztosít.

Alumínium hangszórók

A természetes anyagok már számtalanszor 
bizonyítottak az akusztika terén. Az alumínium 
hangszórók merevebb kialakításának 
köszönhetően a ház természetes módon 
csillapítja a rezgéseket, optimalizálja a 
hanghullámok terjedését és valósághű hangzást 
biztosít. Az eredmény: gyönyörű kialakítású 
hangsugárzók, amelyek képesek visszaadni az 
eredeti felvételek hangzását.

FullSound

A Philips innovatív FullSound technológiája 
megbízhatóan visszaállítja a tömörített zene 
eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és 
javítva a hangzást, vagyis Ön valóban magával 
ragadó zenét hallgathat –– torzítás nélkül. Az 
utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, az 
énekhang és a hangszerek még tisztább 
hangzása, és a gazdag részletek. Fedezze fel újra 
a tömörített zenét élethű hangzásban, amely 
megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Ingyenes internetes rádióállomások

A Streamium zeneközponttal több ezer 
internetes rádióállomás közül választhat, így 
lépést tarthat a világ minden tájáról származó 
zenével. Csatlakoztassa a Streamium 
készülékét az Internethez, és hallgassa kedvenc 
online programjait hangrendszerén a 
számítógép bekapcsolása nélkül.

160 GB-os merevlemez / 2000 album

A Philips hangrendszer 160 GB kapacitású 
merevlemezén PC/MAC digitális zenefájlok 
tárolására nagyon nagy kapacitás áll 
rendelkezésre: akár 2000 zenei album 
tárolására van lehetősége. Helytakarékos 
megoldás, intelligens kezelést biztosító 
zenegyűjtemény, egyszerű hozzáférés, és 
egyetlen helyen tárolt tartalom.

EISA díj 2010-2011
Európai kompakt rendszer
Ez a SoundSphere hangszórókkal 
rendelkező Streamium Wi-Fi 
audiokészülék képes DVD és DivX 
filmfájlok, illetve FLAC és WAV zenefájlok 
lejátszására, MP3 zene számítógépről való 
streamelésére használható UPnP 
lehetőséggel is rendelkezik. Ezen kívül 
lejátszik fájlokat USB-csatlakozású, 
további 160 GB tárhelyű merevlemezről, 
az Ethernet vagy Wi-Fi csatlakozással 
pedig Ön hozzáférhet az Internethez. A 
hozzá tartozó alumínium SoundSphere 
hangszórókat 2x50 W-os, D osztályú 
erősítő vezérli, és a felülről sugárzó mély- 
és középsugárzó egységet egy külön 
magassugárzóval egészíti ki.
MCI900/12
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Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Semleges
• Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, „D" 

osztályú digitális erősítő
• Hangerőszabályzó: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 2x50 W RMS

Hangszórók
• Fő hangszóró: SoundSphere, Kétutas, Levehető 

hangszórórácsok

Tároló médiumok
• Merevlemez kapacitása: 160 GB
• Típus: USB HDD (külső)

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Betöltő típusa: Tálca, Motoros
• Mintavételi frekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 

streaming hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték 
nélküli kapcsolat

• Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/
Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, 
Leállítás

• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Összes 
zeneszám, Műfaj, Lejátszási lista, Azonos előadó, 
Azonos műfaj

• ID3-tag támogatás
• Internetes rádió
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• RDS: Programtípus, Rádiótext, RDS órabeállítás, 

Állomásnév
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Kép/Kijelző
• Képjavítás: Videofelbontás felkonvertálása, Video-

felkonvertálás, Nagyfelbontású (720p, 1080i, 
1080p)

Videolejátszás
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 

Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet 
előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, 
Lassú mozgás, Nagyítás

• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/
SVCD

Állókép lejátszása
• Beépített kijelző: JPEG USB-ről, Streaming PC-ről
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD TV-re
• Képtömörítési formátum: JPEG

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: Ethernet, Digitális koaxiális 

audiokimenet
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b), 
Vezeték nélküli LAN (802.11n)

• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: UPnP kliens, 
UPnP szerver

• LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
• Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenna: FM dipólus
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb), Analóg hangkimenet (bal/jobb)
• USB-vel: USB-gazdaport
• Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr 

(cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch)
• Videokimenet - Digitális: HDMI

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: fehér
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, 

francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Fejhallgató-csatlakozó
• Óra: Fő kijelzőn, internetes idő
• Ébresztők: Berregő riasztás, CD-s ébresztés, 

Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, HDD-riasztás
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Kompozit videokábel (Y), FM antenna, 
Nemzetközi garancialevél

• Elemek: 2 x AAA
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, 

német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, 
portugál, dán, orosz

• Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: angol, francia, német, 

spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, 
dán, orosz (HDD)

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

175 x 354 x 202 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

251 x 202 x 251 mm
• Készülék tömege: 12,50 kg

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz, 200-240 V
•
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* A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető 
el.
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