
 

 

„Philips“ Streamium
Wi-Fi komponentinė Hi-Fi 
sistema

MCI900
Pajuskite gyvo garso koncerto emocijas

Sužavėti garsų
Per šios „Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi“ komponentinės „Hi-Fi“ sistemos su „SoundSphere“ 

garsiakalbius skleidžiamas garsas bus toks natūralus, jog atrodys, kad atlikėjas koncertuoja jūsų kambaryje. 

160 GB standusis diskas, interneto radijas, spalvotas ekranas ir paprastas meniu naršymas.

Autentiškai natūralus garsas
• „SoundSphere“ natūralesnio, gilesnio ir platesnio garso įspūdžiui
• Aliumininiai garsiakalbiai optimaliam ir aiškiam garsui
• „FullSound“ papildys jūsų muziką sodresniais bosais ir aiškesniu garsu

Aukščiausia kokybė
• Paauksuota garsiakalbio jungtis geram signalo perdavimui
• 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas su D klasės skaitmeniniu stiprintuvu
• HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą

Visa jūsų muzika vienoje bevielėje sistemoje
• 160GB standusis diskas saugantis iki 2000 muzikos albumų
• Tūkstančiai nemokamų internetinių radijo stočių
• Beleidžiu ryšiu persiųskite arba perkelkite muziką ir nuotraukas iš savo PC/ MAC kompiuterio

Praturtinkite savo pojūčius
• Spalvotas LCD ekranas patogiam reguliavimui
• Leiskite DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ir JPG



 „SoundSphere“

Mėgaudamasi šlove ir muzikos energija 
„SoundSphere“ technologija tiksliai atkurs 
kiekvieną atlikėjo natą. Perteikdama aiškų ir 
natūralų garsą, „SoundSphere“ sukuria gilesnio 
ir platesnio garso įspūdį, todėl garsas tampa 
tikroviškas, o jūs galite patikėti, kad prieš jus 
groja tikri artistai. Kiekvienas „SoundSphere“ 
garsiakalbis turi aukštųjų dažnių garsiakalbį, 
kuris kabo virš garsiakalbio dėžės. Aukštųjų 
dažnių garsiakalbis skleidžia aiškesnį garsą 
visomis kryptimis. Tiksli dvijuosčio skiriamojo 
filtro garso inžinerija ir kruopštus žemųjų 
dažnių garsiakalbio talpinimas jį apgaubiant 
užtikrina trukdžių sumažinimą ir natūralesnį 
garsą.

Aliumininiai garsiakalbiai

Tegul gamta atneša tai, ką turi geriausio. 
Įrodyta, kad natūralios medžiagos turi puikias 
akustines savybes. Garsiakalbiai, pagaminti 
naudojant aliuminį, yra tvirtesni, turi geresnį 
korpusą, kuris natūraliai trikdo vibracijas, 
optimizuoja garso bangos sklidimą ir sukuria 
raiškesnį garsą. To pasekoje, garsiakalbiai 
atrodo puikiai ir perteikia originalui artimą 
įrašo garsą.

„FullSound“

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija 
tiksliai atkuria suglaudintos muzikos garso 
detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina 
garsą, todėl galite klausytis CD muzikos be 
jokių iškraipymų. „FullSound“, veikdama pagal 
papildomo garso apdorojimo algoritmą, 
sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje 
sukauptą patirtį ir naujausios kartos 
skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą, 
todėl žemieji dažniai yra sodresni, gilesni ir 
efektyvesni, o balsas skamba stipriau, 
instrumentai aiškiau ir sodriau. Atraskite iš 
naujo suglaudintą muziką su tikrovišku garsu, 
kuris palies jūsų sielą, o kojos ims pačios judėti.

Nemokamos internetinės radijo stotys

„Streamium“ turi tūkstančius nemokamų 
internetinių radijo stočių. Dabar jūs girdėsite 
populiariausią muziką pasaulyje. Prijunkite 
„Streamium“ prie interneto ir klausykitės savo 
mėgstamų internetinių programų savo garso 
sistemoje, net neįjungdami kompiuterio.

160GB standusis diskas / 2000 albumų

160 GB standusis diskas yra didelės talpos, 
todėl galite laikyti PC/MAC skaitmeninės 
muzikos failus ir iki 2000 muzikinių albumų. 
Vietą taupantis, išmanus muzikinės kolekcijos 
tvarkymas, lengva prieiga ir viskas vienoje 
vietoje.

EISA apdovanojimai 2010–2011
Geriausia Europos kompaktiškas sistema
Ši „Streamium“ „Wi-Fi“ garso sistema, 
papildyta „SoundSphere“ garsiakalbiais, 
atkuria failus su DVD ir „DivX“ filmais, 
FLAC ir WAV muzikinius failus ir siūlo 
UPnP galimybę siųsti MP3 muziką iš 
kompiuterio. Be to, ji atkuria failus iš 
papildomo, per USB jungiamo 160 GB 
standžiojo disko, o eterneto arba „Wi-Fi“ 
ryšys leidžia prisijungti prie interneto. 
Kartu pateikiami „SoundSphere“ 
garsiakalbiai atkuria garsą iš 2 x 50 W D 
klasės stiprintuvo ir turi aukštyn nukreiptą 
žemųjų / vidutinių dažnių garsiakalbį bei 
atskirą aukštųjų dažnių garsiakalbį.
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Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: „Neutral“
• Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių 

reguliavimas, D klasės skaitmeninis stiprintuvas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 2x50W RMS

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: „SoundSphere“, dvipusis, 

Nuimamos garsiakalbių grotelės

Saugojimo laikmena
• Kietojo disko talpa: 160 GB
• Tipas: USB HDD (išorinė)

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, ne DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, „Ogg Vorbis“
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Įdėjimo būdas: Dėklas, Motorizuotas
• Imties dažniai: 8-48 kHz (MP3)
• Kompiuterio jungties atkūrimo režimas: MP3 

siuntimas per tinklą, Wi-Fi belaidė jungtis
• „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, 

Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 
/ ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, 
Maišyti grojimą

• Standžiojo disko leidimo režimas: Albumas, Visi 
takeliai, Žanras, Grojaraštis, Tas pats atlikėjas, Tas 
pats žanras

• ID3-tag palaikymas
• Internetinis radijas
• MP3 sparta bitais: 8-320 kbps ir VBR
• WMA sparta bitais: iki 192 kpbs, CBR / VBR

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, RDS 

laikrodžio nustatymas, Stoties pavadinimas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: Vaizdo ryškumo pagerinimas, 

Vaizdo įrašo pagerinimas, Aukšta raiška (720p, 
1080i, 1080p)

Vaizdo atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 

Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Tęsti 
grojimą nuo sustojimo, Sulėtinimas, išdidinimas

• Atkuriama medija: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-Video, Kompaktinis diskas (CD) su 
nuotraukomis, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Prietaiso ekrane: JPEG iš USB, Siųsti iš savo 

kompiuterio

• Atkuriama medija: Vaizdo CD į TV
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG

Prijungimo galimybė
• Kitos jungtys: Eternetas, Skaitmeninė garso 

koaksialinė išvestis
• Ausinės: 3,5 mm
• Bevielės jungtys: Wireless LAN(802.11g), Wireless 

LAN(802.11b), Wireless LAN (802.11n)
• Universalus supaprastintas diegimas: UPnP klientas, 

UPnP serveris
• Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
• Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antena: FM dipolis
• Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D), 

Analoginė garso išvestis (K/D)
• USB: USB jungtis
• Vaizdo išvestis - analoginė: Komponentinė Y Pb Pr 

(RCA jungtis), Kompozitinė CVBS (geltona RCA 
jungtis)

• Vaizdo išvestis - skaitmeninė: HDMI

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD
• Fono spalva: Balta
• Ekrano meniu kalbos: lietuvių, olandų, prancūzų, 

vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas
• Ausinių lizdas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Interneto laikas
• Žadintuvai: žadintuvas su signalu, CD žadintuvas, 

radijo žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, HDD 
žadintuvas

• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas
• Rodmenys: DIM režimas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, 

Kompozitinis vaizdo kabelis (Y), FM antena, 
Tarptautinės garantijos lapas

• Akumuliatoriai: 2x AAA
• Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, 

vokiečių, ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, 
suomių, portugalų, danų, rusų

• Nuotolinis valdymas: Vienkryptis nuotolinis 
valdymas

• Vartotojo vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių, 
ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių, 
portugalų, danų, rusų (HDD)

Matmenys
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

175 x 354 x 202 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

251 x 202 x 251 mm
• Komplekto svoris: 12,50 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 50Hz, 200-240 V
•
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* „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
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