
 

 

Philips Streamium
Zestaw Hi-Fi z Wi-Fi

MCI900
Poczuj emocje jak podczas koncertu na żywo
Fascynacja Dźwiękiem
Ten zestaw Hi-Fi MCI900/12 Streamium Wi-Fi firmy Philips z głośnikami SoundSphere 
zapewnia realistyczny dźwięk, niemal przenosząc słuchacza na koncert. Dysk twardy o 
pojemności 160 GB, radio internetowe, kolorowy wyświetlacz i prosta nawigacja.

Autentyczne brzmienie
• Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
• Aluminiowe głośniki zapewniające doskonałej jakości dźwięk i optymalną stabilność
• Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością 

dźwięku

Najwyższa jakość
• Pozłacane złącze głośnikowe zapewniające precyzyjne przesyłanie sygnału
• Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”
• Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

dzięki złączu HDMI 1080p

Odtwarzanie całej muzyki przez jeden zestaw bezprzewodowy
• Dysk twardy 160 GB do przechowywania 2000 albumów
• Tysiące darmowych, internetowych stacji radiowych
• Przesyłaj bezprzewodowo pliki muzyczne i zdjęcia z komputera PC/MAC

Wzbogać doznania
• Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający łatwą obsługę



 Głośniki SoundSphere

Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, 
ponieważ każda nuta wydobywająca się z 
głośników SoundSphere jest zgodna z 
zamierzeniami twórcy. Dostarczające czysty i 
naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą 
głębsze i bardziej przestronne doznania. 
Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki 
któremu będziesz mieć wrażenie, że przed 
Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik 
SoundSphere wyposażony jest w głośnik 
wysokotonowy, który znajduje się nad 
obudową głośnika i emituje bardziej czysty 
dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne 
złącza i dopracowana pozycja głośnika 
niskotonowego względem głośnika 
wysokotonowego minimalizują zakłócenia i 
zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

Aluminiowe głośniki

Korzystaj z dobrodziejstw natury. Naturalne 
materiały zawsze się sprawdzały jako 
niezawodne komponenty akustyczne. Głośniki 
wykonane z aluminium są bardziej twarde, 
tworzą doskonalszą obudowę, która zapobiega 
powstawaniu drgań, optymalizuje powstawanie 
fal dźwiękowych i wytwarza perfekcyjny 
dźwięk. Głośniki wyglądają wspaniale, a dźwięk 
jest wiernym odzwierciedleniem oryginału.

FullSound

Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce szczegóły dźwiękowe, a ponadto 
wzbogaca je, zapewniając dźwięk bez 
zniekształceń. Działając w oparciu o algorytm 
końcowego przetwarzania dźwięku, 
technologia FullSound łączy w sobie naszą 
wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z 
możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) 
najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać 
głębsze i bardziej dynamiczne tony niskie, 
zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie skompresowanej muzyki, które 
poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

Darmowe, internetowe stacje radiowe

Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do 
tysięcy darmowych, internetowych stacji 
radiowych. Teraz można być na bieżąco z 
różnymi rodzajami muzyki z całego świata. 
Wystarczy podłączyć odtwarzacz Streamium 
do Internetu i zacząć słuchać ulubionych 
audycji poprzez zestaw audio bez konieczności 
włączania komputera.

Dysk twardy 160 GB /2000 albumów

Dysk twardy o pojemności 160 GB tego 
zestawu muzycznego Philips pozwala na 
przechowywanie cyfrowych plików 
dźwiękowych w komputerze PC/MAC i z 
łatwością mieści do 2000 albumów. 
Inteligentny system zarządzania kolekcją 
plików muzycznych, który umożliwia 
zaoszczędzenie miejsca, zapewnia łatwy dostęp 
do plików i pozwala je przechowywać w jednej 
lokalizacji.

Nagroda Eisa 2010-2011
Kategoria „mały zestaw europejski”
Miniwieża Streamium Wi-Fi z głośnikami 
SoundSphere umożliwia odtwarzanie płyt 
DVD, filmów w formacie DivX, muzyki w 
formacie FLAC i WAV, a także zapewnia 
funkcję UPnP pozwalającą na transmisję 
plików MP3 z komputera. Mikrowieża 
umożliwia również odtwarzanie plików z 
dodatkowego dysku twardego USB o 
pojemności 160 GB, podczas gdy łącza 
Ethernet i Wi-Fi zapewniają dostęp do 
Internetu. Aluminiowe głośniki 
SoundSphere dołączone do zestawu są 
wzbogacone o wzmacniacz klasy „D” o 
mocy 2 x 50 W i łączą w sobie 
wzmocniony głośnik nisko- i 
średniotonowy oraz osobny głośnik 
wysokotonowy.
MCI900/12

Zalety
Zestaw Hi-Fi z Wi-Fi
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Dźwięk
• Ustawienia korektora: Neutralny
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów 

wysokich i niskich, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”
• Regulacja głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS

Głośniki
• Główny głośnik: Głośniki SoundSphere, 2-drożny, 

Odłączane osłony głośników

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 160 GB
• Typ: Dysk twardy USB (zewnętrzny)

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC 

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

CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Sposób ładowania: Szuflada, Napędzany silnikiem
• Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
• Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: 

Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie 
bezprzewodowe Wi-Fi

• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 
Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, 
Zatrzymywanie

• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 
Wszystkie utwory, Gatunek, Lista odtwarzania, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek

• Obsługa znaczników ID3
• Radio internetowe
• Szybkość kompresji MP3: 8-320 kb/s i VBR
• Szybkość kompresji WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Zegar z 

funkcją RDS, Nazwa stacji
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Zwiększanie 

próbkowania wideo, Zwiększanie rozmiaru wideo, 
Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p)

Odtwarzanie wideo
• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 

A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, 
Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, 
Odtwarzanie od momentu zatrzymania, 
Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom

• Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Odtwarzanie zdjęć
• Wbudowany wyświetlacz: Zdjęcia JPEG z 

urządzenia USB, Transmisja z komputera
• Odtwarzane nośniki: Płyty Picture CD i obrazy z 

telewizora
• Format kompresji zdjęć: JPEG

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Ethernet, Cyfrowe koncentryczne 

wyjście audio
• Słuchawki: 3,5 mm
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN 
(802.11b), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11n)

• Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: 
Klient UPnP, Serwer usługi UPnP

• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 

128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, 
WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Antena: Dipol FM
• Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R), 

Analogowe wyjście audio (L/R)
• USB: Host USB
• Wyjście wideo – analogowe: Wyjście składowych 

Y Pb Pr (cinch), Kompozytowe CVBS (żółty cinch)
• Wyjście wideo – cyfrowe: HDMI

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Kolor podświetlenia: Biały
• Języki menu ekranowego (OSD): polski, 

holenderski, francuski, niemiecki, włoski, 
hiszpański, portugalski, szwedzki

• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Gniazdo słuchawek
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas 

internetowy
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie 

nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik 
czasowy, Alarm HDD

• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Kompozytowy przewód wideo (Y), Antena FM, 
Broszura gwarancyjna (cały świat)

• Baterie i akumulatory: 2x AAA
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, 

niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, 
norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, 
rosyjski

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, holenderski, norweski, 
szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski (na 
twardym dysku)

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

175 x 354 x 202 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 
251 x 202 x 251 mm
• Waga urządzenia: 12,50 kg

Moc
• Źródło zasilania: 50 Hz, 200–240 V
•

MCI900/12

Dane techniczne
Zestaw Hi-Fi z Wi-Fi

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
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