
 

 

Philips Streamium
Wi-Fi komponent, Hi-Fi-
system

MCI900
Upplev känslan från ett liveframträdande

Besatt av ljud
Det här Philips MCI900/12 Streamium Hi-Fi-systemet med Wi-Fi-komponent och 
SoundSphere-högtalare ger ett så naturtroget ljud att du tror att artisten uppträder 
framför dina ögon. 160 GB hårddisk, webbradio, färgskärm och enkel navigering.

Autentiskt ljud som får liv
• SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
• Aluminiumhögtalare för naturtroget ljud tack vare optimal styvhet
• Med FullSound får din musik fylligare bas och klarare ljud

Suveräna prestanda
• Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
• 2 x 50 W RMS HiFi-ljud med digital klass D-förstärkare
• HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

All din musik i ett trådlöst system
• 160 GB hårddisk för att lagra upp till 2 000 skivor
• Tusentals kostnadsfria webbradiokanaler
• Streama eller överför musik och bilder trådlöst från PC/MAC

Berika din upplevelse
• Färgstark LCD-skärm som ger smidig kontroll
• Spela upp DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG och JPG



 SoundSphere

Upplev musiken till fullo med SoundSphere, 
som återger varje ton som artisten tänkte sig 
det. SoundSphere, som ger klart och naturligt 
ljud, skapar ett djupare och bredare 
ljudintryck. Resultatet blir naturligt ljud som får 
dig att tro att artisterna uppträder framför dig. 
Varje SoundSphere-högtalare har en tweeter 
som hänger ovanför högtalarlådan. Tweetern 
kan sända ut ljud tydligare och i alla riktningar. 
Exakt crossover-ljudteknik och noggrann 
placering av woofern för att omsluta tweetern 
ger minimerade störningar och ett ännu mer 
naturligt ljud.

Aluminiumhögtalare

Låt naturen ge dig det bästa. Naturmaterial har 
visat sig vara oslagbara som akustiska 
byggkomponenter. Högtalare gjorda av 
aluminium är styvare, vilket ger en mer idealisk 
enhet som på ett naturligt sätt förhindrar 
vibrationer, optimerar spridningen av ljudvågor 
och ger ett mer naturtroget ljud. Resultatet är 
fantastiskt snygga högtalare som ger dig ljud 
som gör originalinspelningen rättvisa.

FullSound

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad 
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva musik utan 
distorsion. FullSound är baserat på en algoritm 
för efterbehandling av ljud, och kombinerar 
Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade musik med naturtroget ljud 
som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

Kostnadsfria webbradiokanaler

Med Streamium får du tillgång till tusentals 
kostnadsfria webbradiokanaler. Nu kan du 
lyssna på musik i alla genrer över hela världen. 
Anslut Streamium till internet och lyssna på 
dina favoritonlineprogram på ett ljudsystem 
utan att behöva slå på datorn.

160 GB hårddisk / 2 000 skivor

Tack vare hårddisken på 160 GB i det här 
Philips ljudsystemet har du gott om utrymme 
att lagra dina digitala ljudfiler för PC/MAC – 
upp till 2 000 skivor ryms. 
Utrymmesbesparande, smart hantering av 
musiksamling, enkel åtkomst och allt på ett 
ställe.

EISA Award 2010-2011
Europa - kompakt system
Streamium Wi-Fi audio är komplett med 
SoundSphere-högtalare och spelar DVD- 
och DivX-filmfiler, FLAC- och WAV-
musikfiler och har UPnP-funktionalitet för 
att streama MP3-musikfiler från en dator. 
Den spelar också filer från sin USB-
anslutna, extra hårddisk på 160 GB, 
medan du, med Ethernet eller Wi-Fi-
anslutningen, får åtkomst till Internet. 
SoundSphere-högtalarna i aluminium drivs 
från en 2x50W Klass D-förstärkare och 
har en kombinerad uppåtriktad bas/
mellanenhet med en separat tweeter.
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Ljud
• Equalizer-inställningar: Neutral
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, Digital 

klass D-förstärkare
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS

Högtalare
• Huvudhögtalare: SoundSphere, 2-vägs, Löstagbara 

högtalargaller

Lagring
• Hårddiskkapacitet: 160 GB
• Typ: USB-hårddisk (extern)

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC 

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

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Typ av laddare: Släde, Motoriserad
• Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
• uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via 

nätverk, Trådlös Wi Fi-anslutning
• USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/

nästa, Repetering, Shuffle, Stopp
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Uppspelningsläge för hårddisk: Album, Alla spår, 
Genre, Spellista, Samma artist, Samma genre

• ID3 Tag Support
• Internet-radio
• MP3-bithastighet: 8-320 kbit/s och VBR
• WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• RDS: Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, 

Stationsnamn
• Radioband: FM-stereo
• Mottagarförbättringar: Autospara

Bild/visning
• Bildförbättring: Videouppsampling, Förbättrad 

videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p)

Videouppspelning
• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, 

Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, 
Återuppta spelning från stopp, Ultrarapid, Zoom

• Uppspelningsmedia: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD

Stillbildsvisning
• Teckenfönster på enheten: JPEG från USB, 

Streaming från PC

• Uppspelningsmedia: Bild-CD till TV
• Bildkomprimeringsformat: JPEG

Anslutningar
• Andra anslutningar: Ethernet, Digital koaxial utgång 

för ljud
• Hörlur: 3,5 mm
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g), 

Trådlöst LAN (802.11b), Trådlöst LAN (802.11n)
• Trådlös universell Plug & Play: UPnP-klient, UPnP-

server
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

WEP, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenn: FM-dipol
• Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h), Analog 

ljudutgång (v/h)
• USB: USB-värd
• Videoutgång – analog: Komponent Y Pb Pr (cinch), 

Komposit CVBS (gul RCA-kontakt)
• Videoutgång – digital: HDMI

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• OSD-språk (On-screen Display): Svenska, 

Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, 
Portugisiska, Svenska

• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Hörlursuttag
• Klocka: På huvudskärmen, Internet-tid
• Larm: Larmsignal, CD-larm, Radiolarm/

radioväckning, Insomningsfunktion, HDD-larm
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 

Kompositvideokabel (Y), FM-antenn, Garantisedel 
för hela världen

• Batterier: 2 x AAA
• Snabbstartguide: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, norska, svenska, finska, 
portugisiska, danska, ryska

• Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
• Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, norska, svenska, finska, 
portugisiska, danska, ryska (på HDD)

Mått
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

175 x 354 x 202 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

251 x 202 x 251 mm
• Vikt: 12,50 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 50 Hz, 200-240 V
•
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