
 

 

Philips Streamium
Sistem Hi-Fi cu 
componente, Wi-Fi

MCI900
Simţiţi emoţia unui concert live

Obsedat de sunet
Acest sistem Philips Streamium Hi-Fi cu componente Wi-Fi cu boxe SoundSphere, 
pentru sunet atât de natural încât veţi crede că artiştii cântă în faţa dvs. Finisat superb, 
160GB HDD, radio prin Internet, afişaj color şi navigare uşoară.

Sunet autentic ce prinde viaţă
• SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
• Boxe din aluminiu pentru sunet de fidelitate din rigiditate optimă
• FullSound pentru ca experienţa de audiţie CD să prindă viaţă

Performanţă superbă
• Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
• Sunet Hi-Fi cu amplificator digital de clasă "D" 2x50 W RMS
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare

Toată muzica dumneavoastră pe un singur sistem wireless
• Hard disk de 160 GB care permite stocarea a până la 2000 de albume muzicale
• Mii de posturi radio gratuite pe Internet
• Transmiteţi wireless sau transferaţi muzica și fotografiile de pe PC/ MAC

Îmbogăţiţi-vă experienţa
• Afișaj LCD color pentru control convenţional
• Redaţi DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG și JPG



 SoundSphere

Delectaţi-vă cu splendoarea și energia muzicii 
pe care vi le oferă SoundSphere cu fiecare 
notă, așa cum a intenţionat artistul. Oferind un 
sunet clar și natural, SoundSphere creează o 
impresie a sunetului care este mai adâncă și mai 
largă. Rezultatul este un sunet natural încât 
credeţi că artiștii cântă în faţa dvs. Fiecare boxă 
SoundSphere dispune de un tweeter care este 
suspendat deasupra incintei boxei. Tweeterul 
poate să emită sunetul mai clar și în toate 
direcţiile. Ingineria precisă a tranziţiei audio și 
poziţionarea atentă a wooferului pentru a 
învălui tweeterul asigură interferenţă minimă și 
un sunet mult mai natural.

Boxe din aluminiu

Lăsaţi natura să vă ofere ce are mai bun. 
Materialele naturale s-au dovedit componente 
de construcţie acustică de neîntrecut . Boxele 
fabricate din aluminiu sunt mai rigide, formând 
o incintă ideală care împiedică în mod natural 
vibraţiile, optimizează propagarea undei 
sonore și produce un sunet cu fidelitate mai 
mare. Rezultă boxe cu aspect superb care vă 
oferă un sunet fidel înregistrării originale.

FullSound

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate, 
îmbunătăţind-o și amplificând-o în mod 
substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate cu un 
sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita 
să dansaţi.

Posturi de radio gratuite pe Internet

Streamium este însoţit de mii de posturi radio 
gratuite pe Internet. Acum puteţi fi la curent cu 
toate genurile muzicale din întreaga lume. 
Conectaţi-vă aparatul Streamium la Internet și 
ascultaţi emisiunile online favorite pe sistemul 
audio, fără a mai fi necesar să porniţi PC-ul.

Hard disk de 160 GB/ 2000 de albume

Hard disk-ul de 160 GB oferă un spaţiu de 
stocare foarte mare, necesar păstrării fișierelor 
audio digitale pe PC/MAC, putând stoca cu 
ușurinţă până la 2000 de albume muzicale. 
Economie de spaţiu, gestionare colecţie audio 
inteligentă, acces facil, toate într-un singur loc.

Premiul EISA 2010-2011
Sistemul compact european
Acest sistem Streamium Wi-Fi audio, 
împreună cu boxele SoundSphere redă 
fișiere cu filme DVD și DivX, fișiere cu 
muzică FLAC și WAV și oferă capacitate 
UPnP pentru a transmite muzică MP3 de la 
un PC. De asemenea, redă fișiere de pe 
unitatea hard disk suplimentară de 160 
GB, conectată prin USB, în timp ce 
conexiunea Ethernet sau Wi-Fi vă permite 
să aveţi acces la Internet. Cele două boxe 
din aluminiu SoundSphere sunt comandate 
de la un amplificator de clasă D 2x50 W și 
combină o unitate bas/medii orientată în 
sus cu un tweeter separat.
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Sunet
• Setări egalizator: Neutru
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Amplificator digital clasa "D"
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 2x50 W RMS

Difuzoare
• Difuzor principal: SoundSphere, 2 căi, Grile pt. 

boxe detașabile

Suport de stocare
• Capacitate hard disk: 160 GB
• Tip: USB HDD (extern)

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Unitate flash USB
• Tip încărcător: Tavă, Automat
• Frecvenţe de eșantionare: 8 - 48 kHz (MP3)
• Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin reţea, 

Conexiune fără fir Wi-Fi
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă 

anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle, 
Stop

• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 
Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• Mod Redare pentru hard disk: Album, Toate 
melodiile, Gen, Listă de redare, Același artist, 
Același gen

• Acceptă etichete ID3
• Radio prin Internet
• Rate de biţi MP3: 8-320 kpbs și VBR
• Rată de biţi WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• RDS: Tip program, Radio Text, Reglare ceas prin 

RDS, Nume post de radio
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Upsampling 

video, Upscaling video, Înaltă definiţie (720p, 1080i, 
1080p)

Redare video
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu 

disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, OSD, Reluare redare de la oprire, Redare 
lentă, Zoom

• Medii de redare: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Redare imagine statică
• Afișaj pe dispozitiv: JPEG de pe USB, Transmisie de 

pe PC
• Medii de redare: Picture CD pe TV
• Format de compresie a imaginii: JPEG

Conectivitate
• Alte conexiuni: Ethernet, Ieșire coaxială audio 

digitală
• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g), LAN 

wireless (802,11b), LAN wireless (802,11n)
• Universal Plug & Play wireless: Client UPnP, Server 

UPnP
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
• Criptare/securitate: WEP 128 biţi, WEP 64 biţi, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenă: Dipol FM
• Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D), 

Ieșire audio analogică (S/D)
• USB: Port USB
• Ieșire video - analogică: Component Y Pb Pr 

(RCA), CVBS Compozit (galben)
• Ieșire video digitală: HDMI

Confort
• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Franceză, 

Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Suedeză
• Eco Power Standby: 1 W
• Jack pentru căști
• Ceas: Pe afișajul principal, Ora prin Internet
• Alarme: Alarmă buzzer, Alarmă CD, Alarmă radio, 

Timer Sleep, Alarmă HDD
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu 

video Compozit (Y), Antenă FM, Certificat de 
garanţie internaţională

• Baterii: 2 baterii AAA
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Franceză, 

Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, 
Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă

• Telecomandă: Telecomandă unidirecţională
• Manual de utilizare: Engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, olandeză, norvegiană, suedeză, 
finlandeză, portugheză, daneză, rusă (pe HDD)

Dimensiuni
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

175 x 354 x 202 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 251 x 202 x 251 mm
• Greutate aparat: 12,50 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50 Hz, 200-240 V
•
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* Napster este disponibil numai în Germania și în Marea Britanie.
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