
 

 

Philips Streamium
Draadloos HiFi-
componentsysteem

MCI900
Voel de emotie van een liveoptreden

Bezeten van muziek
Het geluid uit dit draadloze Philips MCI900/12 Streamium HiFi-componentsysteem met 
SoundSphere-luidsprekers is zo natuurlijk dat het lijkt of u vlak voor het podium staat. 160 
GB HDD, internetradio, kleurendisplay en eenvoudige navigatie.

Authentiek, levensecht geluid
• SoundSphere voor natuurlijk, dieper geluid en een breder klankbereik
• Aluminiumluidsprekers voor natuurgetrouw geluid uit een stevige constructie
• FullSound verrijkt uw muziek met een vollere bas en meer helderheid

Uitmuntende prestaties
• Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
• 2 x 50 W RMS HiFi-geluid met Klasse "D" digitale versterker
• Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

Al uw muziek in één draadloos systeem
• Harde schijf van 160 GB voor de opslag van maximaal 2000 muziekalbums
• Duizenden gratis internetradiozenders
• Stream uw muziek en foto's draadloos vanaf uw PC/MAC

Een fantastische belevenis
• LCD-kleurenscherm voor handige bediening
• U kunt DVD, DivX ®, MP3, DRM-vrije AAC, WMA, FLAC, OGG en JPG afspelen



 SoundSphere

Muziek in al zijn glorie: SoundSphere brengt 
elke noot zoals de artiest het bedoeld had. 
SoundSphere zorgt voor helder, 
natuurgetrouw en dieper geluid met een 
breder klankbereik. Het resultaat is levensecht 
geluid dat u het gevoel geeft alsof de artiesten 
voor u staan. Iedere SoundSphere-luidspreker 
beschikt over een tweeter die boven de 
luidsprekerkast hangt en die het geluid 
duidelijker in alle richtingen verspreidt. Dankzij 
de nauwkeurige audiocrossover en de 
zorgvuldig geplaatste woofer is de interferentie 
bovendien minimaal en kunt u dus genieten van 
een nog natuurlijker geluid.

Aluminiumluidsprekers

Het beste uit de natuur... Natuurlijke 
materialen zijn onverslaanbaar op het gebied 
van akoestiek. Aluminium maakt de 
luidsprekers niet alleen steviger, maar is ook 
het ideale behuizingsmateriaal voor natuurlijke 
vibraties, optimale verspreiding van 
geluidsgolven en een natuurgetrouwer geluid. 
Het resultaat: prachtig vormgegeven 
luidsprekers die geluidsopnamen uiterst 
natuurgetrouw weergeven.

FullSound

De innovatieve FullSound-technologie van 
Philips herstelt sonische details van 
gecomprimeerde muziek op nauwkeurige 
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en 
verbeterd en u geniet van muziek zonder 
vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en 
combineert de geroemde expertise van Philips 
op het gebied van muziekreproductie met de 
kracht van de hypermoderne Digital Signal 
Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas 
met meer diepte en impact, helderder 
stemgeluid en instrumenten, en meer detail. 
Ontdek uw muziekverzameling opnieuw, in 
levensecht geluid dat u van binnen voelt en 
waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

Gratis internetradiozenders

Met Streamium profiteert u van duizenden 
gratis internetradiozenders. Nu kunt u 
luisteren naar allerlei soorten muziek van over 
de hele wereld. Maak via uw Streamium 
verbinding met internet en luister naar uw 
favoriete onlineprogramma's op uw 
audiosysteem zonder dat uw PC hoeft te zijn 
ingeschakeld.

Harde schijf van 160 GB/2000 albums

De harde schijf van 160 GB van dit Philips-
geluidssysteem beschikt over een grote 
hoeveelheid ruimte voor de digitale 
muziekbestanden op uw PC en MAC: tot wel 
2000 muziekalbums. U bespaart ruimte, kunt 
uw muziekcollectie slim beheren en hebt 
eenvoudig toegang tot uw muziek - en dit alles 
op één plaats.

EISA Award 2010-2011
European Compact System
Deze Streamium Wi-Fi-audio-oplossing, 
compleet met SoundSphere-speakers, 
speelt DVD- en DivX-filmbestanden, en 
FLAC- en WAV-muziekbestanden af. 
Bovendien maakt UPnP-functionaliteit het 
streamen van MP3-muziek vanaf een PC 
mogelijk. Verder kunt u bestanden 
afspelen vanaf de extra 160 GB harde 
schijf met USB-aansluiting en hebt u 
toegang tot internet via de Ethernet- of 
Wi-Fi-aansluiting. De bijbehorende 
aluminium SoundSphere-luidsprekers, die 
worden aangestuurd door een klasse 'D'-
versterker van 2x50 W, hebben een 
omhooggerichte unit voor de bas- en 
middentonen en een afzonderlijke 
tweeter.
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Geluid
• Equalizer-instellingen: Neutraal
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Klasse 

'D' digitale versterker
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: SoundSphere, Tweerichtings, 

Afneembare luidsprekergrills

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 160 GB
• Type: USB HDD (extern)

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC 

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

WMA-CD, USB Flash Drive
• Ladertype: Lade, Automatisch
• Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
• PC Link-afspeelmodus: MP3-streaming via 

netwerk, Draadloze Wi-Fi-aansluiting
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/

pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Afspeelmodus harde schijf: Album, Alle nummers, 
Genre, Afspeellijst, Zelfde artiest, Zelfde genre

• Ondersteuning van ID3-tag
• Internetradio
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: maximaal 192 kbps, CBR/VBR

Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-

klokinstelling, Zendernaam
• Radioband: FM-zender
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Beeld/scherm
• Beeldverbetering: Video-upsampling, Video 

upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p)

Videoweergave
• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, 

Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, 
Afspelen hervatten vanaf "stop", Slowmotion, 
Zoomen

• Media afspelen: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD

Stilstaande beelden weergeven
• Display op het apparaat: JPEG vanaf USB, Streaming 

vanaf PC

• Media afspelen: Afbeeldingen van CD naar TV
• Compressieformaat van foto: JPEG

Connectiviteit
• Andere aansluitingen: Ethernet, Digitale, coaxiale 

audio-uitgang
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

(802.11g), Draadloos LAN (802.11b), Draadloos 
LAN (802.11n)

• Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client, 
UPnP-server

• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenne: FM-dipool
• Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R), 

Analoge audio-uitgang (L/R)
• USB: USB-poort
• Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (gele cinch)
• Video-uitgang - digitaal: HDMI

Comfort
• Schermtype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, 

Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Zweeds

• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Hoofdtelefoonaansluiting
• Klok: Op het hoofdscherm, Internettijd
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, CD-alarm, Radio-

alarm, Sleeptimer, HDD-alarm
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Indicaties: DIM-modus

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Composite video-kabel (Y), FM-antenne, 
Wereldwijde garantiekaart

• Batterijen: 2 x AAA
• Snelstartgids: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 

Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, 
Deens, Russisch

• Afstandsbediening: Eenrichtingsafstandsbediening
• Gebruikershandleiding: Engels, Frans, Duits, 

Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, 
Portugees, Deens, Russisch (op HDD)

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

175 x 354 x 202 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

251 x 202 x 251 mm
• Gewicht van het apparaat: 12,50 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50 Hz, 200 - 240 V
•
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* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk.
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