
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi komponentu Hi-Fi 
sistēma

MCI900
Izjūtiet koncertā valdošās emocijas

Pārņemti ar skaņu
Šī Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi komponentu Hi-Fi sistēma ar SoundSphere 
skaļruņiem nodrošina tik dabisku skaņu, it kā mūziķi uzstātos jūsu acu priekšā. Lieliska 
apdare, 160 GB HDD, interneta radio, krāsu displejs un vienkārša navigācija.

Autentiska skaņa, kas atdzīvojas
• SoundSphere dabiskākam, dziļākam un plašākam skaņas iespaidam
• Alumīnija skaļruņi precīzākai skaņai no optimāla stinguma
• FullSound papildina mūziku ar pilnīgāku zemfrekv. skaņu un skaidru skaņu

Fantastisks izpildījums
• Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
• 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju
• HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus

Visa jūsu mūzika vienā bezvadu sistēmā
• 160 GB cietais disks, kurā var saglabāt līdz pat 2000 mūzikas albumu
• Tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju
• Bezvadu savienojuma veidā straumējiet vai pārsūtiet PC/ MAC mūziku un fotoattēlus

Bagātiniet savu pieredzi
• Krāsu LCD displejs ērtai vadībai
• Atskaņojiet DVD diskus, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG un JPG



 SoundSphere

Izbaudiet mūzikas varenību un enerģiju, jo 
SoundSphere katru noti atskaņo tā, kā to 
iecerējis mākslinieks. Nodrošinot skaidru un 
dabisku skaņu, SoundSphere rada dziļākas un 
plašākas skaņas iespaidu. Rezultāts ir dzīva 
skaņa, kas liks noticēt, ka mākslinieki uzstājas 
jūsu priekšā. Katram SoundSphere skaļrunim ir 
augsto frekvenču skaļrunis, kas atrodas virs 
skaļruņa kastes. Augsto frekvenču skaļrunis 
spēj atskaņot skaņu skaidrāk, turklāt visos 
virzienos. Precīza audio signālu nomaiņas 
tehnoloģija un pārdomāta zemo frekvenču 
skaļruņa pozicionēšana, ietverot augsto 
frekvenču skaļruni, nodrošina mazāk 
traucējumu un vēl dabiskāku skanējumu.

Alumīnija skaļruņi

Ļaujiet dabai sniegt labāko. Dabīgie materiāli ir 
apliecinājuši, ka ir vislabākie akustiku veidojošie 
komponenti. No alumīnija ražoti skaļruņi ir 
stingrāki; alumīnijs veido piemērotāku korpusu, 
kas dabiskā veidā kavē vibrācijas, optimizē 
skaņu viļņu izplatīšanos un rada precīzāku 
skaņu. Tā rezultātā jūs iegūstat pievilcīga 
izskata skaļruņus, kas nodrošina oriģinālajam 
ierakstam atbilstošu skaņu.

FullSound

Philips novatoriskā FullSound tehnoloģija 
uzticami atjauno saspiesta mūzikas faila skaņas 
detaļas, to bagātinot un pilnveidojot, lai jūs 
varētu baudīt kompaktdisku mūziku bez 
izkropļojumiem. Izmantojot audio 
pēcapstrādes algoritmu, FullSound apvieno 
Philips atzīto pieredzi mūzikas reproducēšanā 
ar jaunākās paaudzes digitālo signālu procesora 
(DSP) jaudu. Rezultāts ir pilnīgāka zemās 
frekvences skaņa, ar dziļāku un iespaidīgāku, 
pastiprinātāku balss un instrumentu skanējumu, 
kā arī bagātīgākām detaļām. Atklājiet no jauna 
diskos ierakstītās mūzikas dzīvo skaņu, kas 
iepriecinās dvēseli un aizraus jūs dejā.

Bezmaksas interneta radio stacijas

Streamium piedāvā tūkstošiem bezmaksas 
interneta radio staciju. Tagad jūs varat sekot 
visu veidu mūzikai visā pasaulē. Savienojiet savu 
Streamium ar internetu un klausieties iemīļotās 
tiešsaistes programmas savā audio sistēmā, 
neieslēdzot datoru.

160 GB cietais disks/ 2000 albumu

Šīs Philips skaņu sistēmas 160 GB cietais disks 
nodrošina ļoti lielu ietilpību PC/MAC digitālo 
mūzikas failu saglabāšanai, tajā bez grūtībām var 
saglabāt līdz 2000 mūzikas albumiem. 
Kompakta, vieda mūzikas kolekcijas pārvaldība, 
vienkārša piekļuve un viss vienuviet.

EISA godalga 2010.-2011. gadā
Eiropas kompaktā sistēma
Šī Streamium Wi-Fi audiosistēma ar 
SoundSphere skaļruņiem atskaņos DVD 
un DivX filmu failus, FLAC un WAV 
mūzikas failus un piedāvā UPnP iespēju, lai 
straumētu MP3 mūziku no personālā 
datora. Tā atskaņo failus arī no papildu 
160 GB cietā diska ar USB savienojumu, 
bet Ethernet vai Wi-Fi savienojums ļauj 
piekļūt internetam. Iekļautajiem alumīnija 
SoundSphere skaļruņiem ir 2x50 W D 
klases pastiprinātājs un kombinētas uz 
augšu vērstas zemfrekvences/vidējās 
frekvences skaņas ierīces ar atsevišķu 
augstfrekvenču skaļruni.
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Skaņa
• Ekvalaizera iestatījumi: Neitrāls
• Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. 

skaņas kontr., "D" klases digitālais pastiprinātājs
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Izejas jauda: 2 x 50 W RMS

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: SoundSphere, Divvirzienu, 

Noņemams skaļruņa režģis

Uzglabāšanas medijs
• Cietā diska ietilpība: 160 GB
• Tips: USB HDD (ārējais)

Audio atskaņošana
• Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
• Ielādētāja tips: Nodalījums, Motorizēts
• Nolases frekvences: 8 – 48 kHz (MP3)
• Personālā datora savienojuma atskaņošanas režīms: 

MP3 straumēšana tīklā, Wi-Fi bezvadu savienojums
• USB Direct režīmi: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/

nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, 
Apturēt

• Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/
atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā

• Cietā diska atskaņošanas režīms: Albums, Visi 
celiņi, Žanrs, Atskaņošanas saraksts, Tas pats 
mākslinieks, Tas pats žanrs

• ID3 tagu atbalsts
• Interneta radio
• MP3 bitu ātrums: 8 – 320 kpbs un VBR
• WMA bitu ātrums: līdz 192 kpbs, CBR/VBR

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska digitālā regulēšana
• RDS: Programmas veids, Radio teksts, RDS 

pulksteņa iestatīšana, Stacijas nosaukums
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

Attēls/displejs
• Attēla uzlabošana: Video augšupnolase, Video 

mērogošana, Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p)

Video atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, 

Leņķis, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt 
uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no 
apturēšanas vietas, Palēnināta kustība, Tālummaiņa

• Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD +R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD-Video, CD ar attēliem, Video 
CD/SVCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana
• Ierīces displejs: JPEG no USB, Straumēšana no 

datora
• Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem 

televizorā
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG

Savienojamība
• Citi savienojumi: Ethernet, Digitālā audio koaksiālā 

izeja
• Austiņas: 3,5 mm
• Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11g), 

Bezvadu LAN (802.11b), Bezvadu LAN (802.11n)
• Bezvadu universālais standarts Plug & Play: UPnP 

klients, UPnP serveris
• LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
• Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antena: FM dipolu
• Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L), 

Analogā audio izeja (K/L)
• USB: USB resurss
• Video izeja – analogā: Komponents Y Pb Pr (saite), 

Kompozītu CVBS (dzeltena saite)
• Video izeja – digitālā: HDMI

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD
• Fona apgaismojuma krāsa: Balts
• Displejā redzamās valodas: Latviešu, Holandiešu, 

Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu, Zviedru
• Eco gaidstāves režīms: 1 vats
• Austiņu ligzda
• Pulkstenis: Galvenajā displejā, Interneta laiks
• Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, 

CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, 
Izslēgšanās taimeris, HDD modinātāja signāls

• Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana
• Rādījumi: DIM režīms

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, 

Kompozītvideo kabelis (Y), FM antena, Vispasaules 
garantijas brošūra

• Baterijas: 2 x AAA
• Īsa lietošanas pamācība: Angļu, franču, vācu, spāņu, 

itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, 
portugāļu, dāņu, krievu

• Tālvadības pults: Vienvirziena tālvadības pults
• Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, vācu, spāņu, 

itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, 
portugāļu, dāņu, krievu (HDD)

Izmēri
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 

175 x 354 x 202 mm
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

251 x 202 x 251 mm
• Komplekta svars: 12,50 kg

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 50 Hz, 200–240 V
•
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* Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.

http://www.philips.com

