
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi komponentný Hi-Fi 
systém

MCI900
Oddajte sa emóciám živého vystúpenia

Posadnutí zvukom
Komponentný Hi-Fi systém Philips Streamium MCI900/12 s reproduktormi SoundSphere 
prináša taký prirodzený zvuk, akoby umelci vystupovali priamo pred vami. 160 GB pevný 
disk, internetové rádio, farebný displej a jednoduché ovládanie.

Autentický zvuk, ktorý sa prebúdza k životu
• Reproduktory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
• Hliníkové reproduktory s optimálnou pevnosťou pre verný zvuk
• Technológia FullSound obohatí vašu hudbu plnšími basmi a čistým zvukom

Vynikajúci výkon
• Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
• 2x50W RMS Hi-Fi zvuk s digitálnym zosilňovačom triedy „D“
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

Všetka Vaša hudba v jednom bezdrôtovom systéme
• 160 GB pevný disk na uloženie až 2000 hudobných albumov
• Tisíce internetových rozhlasových staníc zdarma
• Bezdrôtový prenos a kopírovanie hudby a fotografií z PC/MAC

Obohaťte svoje zážitky
• Farebný displej LCD na pohodlné ovládanie
• Prehrávanie formátov DVD, DivX ®, MP3, AAC bez DRM, WMA, FLAC, OGG a JPG



 SoundSphere

Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, 
ktorú vám reproduktory SoundSphere zaručia 
pri každom tóne – tak, ako to chcel sám 
umelec. Reproduktory SoundSphere, ktoré 
prinášajú čistý a prirodzený zvuk, vytvárajú 
hlbší a širší akustický dojem. Výsledkom je 
precítený zvuk, ktorý vás doslova presvedčí o 
tom, že interpreti hrajú priamo pred vami. 
Každý reproduktor SoundSphere je vybavený 
výškovým reproduktorom, ktorý visí nad 
reproduktorovou skriňou. Výškový 
reproduktor dokáže vydávať zvuk čistejšie a 
všetkými smermi. Presné technické prevedenie 
deliacej frekvencie zvuku a premyslené 
umiestnenie basového reproduktora 
obklopujúceho výškový reproduktor zaručujú 
minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší 
zvuk.

Hliníkové reproduktory

Dovoľte prírode, aby vám zo seba dala to 
najlepšie. Prírodné materiály sa preukázali ako 
neprekonateľné konštrukčné prvky pri 
dosahovaní správnej akustiky. Reproduktory 
vyrobené z hliníka sú pevnejším, 
tvarovateľnejším a vhodnejším puzdrom, ktoré 
prirodzene potláča vibrácie, optimalizuje 
šírenie zvukových vĺn a vytvára vernejší zvuk. 
Výsledkom je fantastický zvuk, ktorý zostáva 
skutočne verný pôvodnej nahrávke.

FullSound

Inovatívna technológia FullSound od 
spoločnosti Philips verne obnovuje akustické 
detaily v komprimovanej hudbe, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu bez 
akéhokoľvek skreslenia. Technológia 
FullSound založená na pokročilom algoritme 
spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, 
ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v 
hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho 
procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. 
Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a 
dôrazom, zdokonalená priezračnosť hlasu a 
hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu 
objavte svoju komprimovanú hudbu v reálnom 
zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu a 
roztancuje vaše nohy.

Internetové rozhlasové stanice zdarma

Prehrávač Streamium prináša možnosť naladiť 
si tisíce bezplatných internetových 
rozhlasových staníc. Teraz dokážete udržať 
krok s hudbou na celom svete. Audio systém 
Streamium jednoducho pripojíte k internetu a 
svoje obľúbené online programy si na ňom 
môžete vypočuť bez potreby zapnúť PC.

160 GB pevný disk/2000 albumov

Pevný disk s veľkosťou 160 GB tohto 
zvukového systému Philips vám ponúka 
rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych 
hudobných súborov z PC aj MAC – hravo uloží 
až 2000 hudobných albumov. Priestorová 
úspora, inteligentná správa hudobných zbierok, 
jednoduchý prístup, a to všetko v jednom 
zariadení.

Ocenenie EISA 2010-2011
Európsky kompaktný systém
Toto zvukové zariadenie Wi-Fi Streamium 
doplnené reproduktormi SoundSphere 
prehráva videosúbory vo formáte DVD a 
DivX, hudobné súbory FLAC a WAV a 
ponúka funkciu UPnP na streamovanie 
hudby vo formáte MP3 z počítača. 
Prehráva súbory aj z prídavného pevného 
disku s kapacitou 160 GB pripojeného cez 
USB. Pripojenie Ethernet alebo Wi-Fi 
zároveň umožňuje prístup na Internet. 
Dodané hliníkové reproduktory 
SoundSphere sú napájané zosilňovačom 2 
x 50 W triedy D a spájajú v sebe nahor 
vyžarujúcu basovú/stredovú jednotku so 
samostatným výškovým reproduktorom.
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Hlavné prvky
Wi-Fi komponentný Hi-Fi systém
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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Digitálny zosilňovač triedy "D"
• Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: SoundSphere, 2 pásmový, 

Odnímateľné mriežky na reproduktory

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 160 GB
• Typ: Pevný disk USB (externý)

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC 

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

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Typ zásobníka: Zásobník, Motorizovaná
• Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom 

siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
• Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, 

Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Režim prehrávania z pevného disku: Album, Všetky 
skladby, Žáner, Zoznam prehrávaných skladieb, 
Rovnaký umelec, Rovnaký žáner

• Podpora ID3 textu: áno
• Internetové rádio: áno
• Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kb/s a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie: áno
• RDS: Typ programu, Rádio Text, Nastavenie hodín 

RDS, Názov stanice
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: Zmena vzorkovania 

videa, Vzorkovanie videa, Vysoké rozlíšenie (720p, 
1080i, 1080p)

Prehrávanie videa
• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 

Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od 
zastavenia, Pomalý pohyb, Zoom

• Prehrávané médiá: Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/
SVCD

Prehrávanie statických obrázkov
• Vstavaný displej: JPEG z USB, Prúdový prenos z PC

• Prehrávané médiá: Picture CD na televízore
• Formát kompresie obrázkov: JPEG

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: Ethernet, Koaxiálny výstup 

digitálneho audia
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b), 
Bezdrôtová sieť LAN (802.11n)

• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP, 
Server UPnP

• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 

bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Anténa: Dipólové FM
• Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P), 

Analógový audio výstup (Ľ/P)
• USB: USB hostiteľ
• Video výstup - analógový: Komponentný Y Pb Pr 

(konektor), Pridružené CVBS (žltý konektor)
• Zvukový výstup – digitálny: HDMI

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Farba podsvietenia: Biela
• Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, 

Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina, Portugalčina, Švédčina

• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Konektor slúchadiel: áno
• Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
• Budíky: Budík - alarm, CD budík, Rádiobudík, 
Časovač vypnutia, HDD alarm

• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Kompozitný video kábel 
(Y), FM anténa, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou

• Batérie: 2 x AAA
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, 

nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, 
švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky

• Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 

španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, 
fínsky, portugalsky, dánsky, rusky (na pevnom 
disku)

Rozmery
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

175 x 354 x 202 mm
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

251 x 202 x 251 mm
• Hmotnosť prístroja: 12,50 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz, 200-240 V
•
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Technické údaje
Wi-Fi komponentný Hi-Fi systém

* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.
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