
 

 

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi de 
componentes Wi-Fi

MCI900
Sinta as emoções de um espectáculo ao vivo
Obcecado pelo som
Este sistema de Hi-Fi Streamium da Philips com Wi-Fi e altifalantes SoundSphere fornece um 
som tão natural que terá a sensação que os artistas estão a actuar à sua frente. Acabamentos 
fabulosos, HDD de 160 GB, rádio na Internet, visor a cores e fácil navegação.

Som autêntico que ganha vida
• SoundSphere para uma sensação sonora mais natural, mais profunda e mais ampla
• Altifalantes em alumínio para som de fidelidade e óptima resistência
• FullSound para dar vida à sua experiência de audição de CD

Desempenho surpreendente
• Conector de altifalante em folha de ouro para uma melhor transmissão de sinais
• Som RMS Hi-Fi de 2x50 W com amplificador digital de classe "D"
• HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

Toda a sua música num sistema sem fios
• Disco rígido de 160 GB para armazenar até 2000 álbuns de música
• Milhares de estações de rádio da Internet gratuitas
• Transmitir ou transferir sem fios a música e fotografias do seu PC/ MAC

Enriqueça a sua experiência
• Visor LCD a cores para um controlo cómodo
• Reproduza DVD, DivX ®, MP3, AAC não DRM, WMA, FLAC, OGG e JPG



 SoundSphere

Mergulhe na glória e energia da música, 
enquanto o SoundSphere lhe transmite cada 
nota exactamente como o artista a concebeu. 
Através da emissão de um som claro e natural, 
o SoundSphere cria uma sensação sonora mais 
profunda e mais ampla. O resultado é um som 
muito realista que o fará acreditar que os 
artistas estão a actuar mesmo à sua frente. 
Cada altifalante SoundSphere dispõe de um 
tweeter situado por cima da caixa do 
altifalante. O tweeter consegue emitir sons 
com maior clareza em todas as direcções. A 
tecnologia exacta de crossover para áudio e o 
posicionamento cuidado do woofer para 
envolver o tweeter garantem uma 
interferência mínima e um som ainda mais 
natural.

Altifalantes em alumínio

Receba o melhor da natureza. Os materiais 
naturais já provaram ser os melhores para 
componentes de construção acústica. Os 
altifalantes fabricados em alumínio são mais 
rígidos, criando uma estrutura perfeita que 
impede as vibrações de forma natural, optimiza 
a propagação das ondas sonoras e produz um 
som com maior fidelidade. O resultado 
consiste em altifalantes com um design 
fabuloso que lhe fornecem um som que se 
mantém fiel à gravação original.

FullSound

A inovadora tecnologia FullSound da Philips 
restaura fielmente os detalhes sonoros da 
música comprimida, enriquecendo 
significativamente e melhorando o som, para 
que possa apreciar a música em CD sem 
quaisquer distorções. Com base num 
algoritmo de pós-processamento de áudio, o 
FullSound combina a reconhecida mestria da 
Philips na reprodução musical com o poder da 
última geração do Digital Signal Processor 
(DSP). Como resultado, são obtidos graves 
mais cheios, com mais impacto e profundidade, 
maior clareza das vozes e dos instrumentos e 
detalhes ricos. Redescubra a música 
comprimida num som realista que lhe tocará a 
alma e dará movimento aos seus pés.

Estações de rádio da Internet gratuitas

Streamium inclui milhares de estações de rádio 
da Internet gratuitas. Mantenha-se a par de 
todas as novidades musicais a nível mundial. 
Ligue o seu Streamium à Internet e oiça os seus 
programas preferidos no sistema de áudio sem 
ligar o PC.

Disco rígido de 160 GB/ 2000 álbuns

O disco rígido de 160 GB proporciona uma 
enorme capacidade de armazenamento de 
ficheiros de música digital em PC/MAC, 
guardando até 2000 álbuns de música. 
Poupança de espaço, gestão inteligente da sua 
colecção de música, acesso fácil - num só local.

Prémio EISA 2010-2011
Sistema Compacto Europeu
Este sistema áudio Streamium Wi-Fi, 
complementado com altifalantes 
SoundSphere, irá reproduzir ficheiros de 
filmes em DVD e DivX, ficheiros de 
música em FLAC e WAV e oferece a 
funcionalidade de UPnP para transmitir 
música em MP3 a partir de um PC. 
Também reproduz ficheiros do seu disco 
rígido ligado via USB, com 160 GB 
adicionais, enquanto a ligação via Ethernet 
ou Wi-Fi permite aceder à Internet. Os 
altifalantes SoundSphere em alumínio 
combinados com o sistema são 
controlados por um amplificador da 
Classe D de 2x50 W e têm uma unidade 
integrada de graves e intermédios de 
projecção ascendente com um tweeter 
em separado.
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Som
• Definições do equalizador: Neutro
• Melhoramento do som: Controlos de Graves e 

Agudos, Amplificador Digital de Classe "D"
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: 2x50 W RMS

Altifalantes
• Altifalante Principal: SoundSphere, 2 sentidos, 

Grelhas de altifalantes amovíveis

Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 160 GB
• Tipo: HDD USB (externo)

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA, Unidade flash USB
• Tipo de Carregamento: Gaveta, Motorizado
• Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
• modo de reprodução por Ligação ao PC: 

Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
• Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, 

Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório, Parar
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão 

Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória

• Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, 
Todas as faixas, Género, Lista de música, Mesmo 
artista, Mesmo género

• Suporte de identificação ID3
• Rádio da Internet
• Taxas de bits MP3: 8-320 kpbs e VBR
• Taxa de bits WMA: até 192 kbps, CBR/VBR

Sintonizador/recepção/transmissão
• Sintonização digital automática
• RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio 

RDS, Nome da estação
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática

Imagem/Visualização
• Melhoramento de imagem: Upsampling de vídeo, 

Aumento da resolução de vídeo, Alta def. (720p, 
1080i, 1080p)

Reprodução de vídeo
• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 

Ângulo, Menu do disco, Retrocesso Rápido, 
Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde 
a paragem, Câmara Lenta, Zoom

• Suporte de reprodução: DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/
SVCD vídeo

Reprodução de fotografias
• Apresentação do dispositivo: JPEG do USB, 

Transmissão do PC

• Suporte de reprodução: CD de imagens para TV
• Formato de compressão de imagens: JPEG

Conectividade
• Outras ligações: Ethernet, Saída coaxial de áudio 

digital
• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g), 

LAN sem fios (802.11b), LAN sem fios (802.11n)
• Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP, 

Servidor UPnP
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antena: FM Dipolo
• Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R), 

Saída de áudio analógica (L/R)
• USB: Anfitrião USB
• Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr 

(cinch), Composto CVBS (cinch amarelo)
• Saída de Vídeo - Digital: HDMI

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Branco
• Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Holandês, 

Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, 
Sueco

• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Tomada dos auscultadores
• Relógio: No ecrã principal, Hora Internet
• Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, 

Alarme com CD, Despertador com Rádio, 
Temporizador, Alarme HDD

• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 
Luminosidade

• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Cabo de vídeo composto (Y), Antena FM, Folheto 
de garantia mundial

• Pilhas: 2 x AAA
• Manual de início rápido: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, 
finlandês, português, dinamarquês, russo

• Telecomando: Telecomando de 1 sentido
• Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, 
finlandês, português, dinamarquês, russo (em 
HDD)

Dimensões
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

175 x 354 x 202 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

251 x 202 x 251 mm
• Peso da unidade: 12,50 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 50 Hz, 200-240 V
•
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* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.
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