Philips Streamium
Wi-Fi komponent, Hi-Fisystem

MCI8080

Upplev HiFi-musik i alla rum
Besatt av ljud
Njut av HiFi-ljud i alla rum med Multiroom Music. ClariSound-högtalarna och FLAC
Digital Lossless ger originaltroget ljud, med en exceptionellt bred ljudbild och CD-kvalitet
för din komprimerade digitala musik.
All din musik i ett trådlöst system
• Multiroom Music spelar upp dina låtar i hela hemmet
• 160 GB hårddisk för att lagra upp till 2 000 skivor
• Ratta in och upptäck tusentals webbradiokanaler
• Överför musik och foton trådlöst från din PC/MAC
Berika din upplevelse
• Pekskärm i färg för enkel navigering
• Spela upp DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG och JPG
Enkel anslutning
• Fungerar hemma med bredbandsanslutning och Wi-Fi-router
• Docka för iPod/iPhone som tillval för bekväm musikuppspelning
• Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
Ljud med hög kvalitet
• Med FullSound får din musik fylligare bas och klarare ljud
• 2 x 50 W RMS HiFi-ljud med digital klass D-förstärkare
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Funktioner
2 x 50 W RMS HiFi-ljud/klass D

Multiroom Music

här kostnadsfria appen har skapats exklusivt av
Philips.
Pekskärm i färg

Fyll rummet med din favoritmusik med
2x50 W RMS uteffekt och en digital klass Dförstärkare. Förstärkaren omvandlar analoga
signaler till digitala och förstärker dem sedan.
Signalerna skickas därefter genom ett
demoduleringsfilter för att skapa slutresultatet.
Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de
fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive
förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är
förstärkaren mer än 90 % effektivare jämfört
med traditionella AB-förstärkare. Den här
högre effektiviteten kan du glädjas åt i en
kraftfull förstärkare i ett litet format.

Spela upp dina favoritlåtar och fyll hemmet
med ett utsökt fylligt och klart ljud. Med
Multiroom Music-funktionen kan du strömma
musik trådlöst i Philips Multiroomljudsystemet. Du aktiverar funktionen genom
att trycka på Multiroom Music-ikonen när
favoritlåten spelas och så länge varje kanal är
ansluten deltar de i din egen musikdelning och
-upplevelse – utan komplicerade inställningar.
Dela den bästa musiken med familj och vänner.
MyRemote-app

160 GB hårddisk / 2 000 skivor

Med pekskärmskontrollerna styr du enheten
genom att trycka på knapparna som visas på
skärmen i stället för att använda de knappar
som sitter på enheten. Sätt på enheten så att
pekskärmsgränssnittet visas på LCD-skärmen
med alla kontroller för enheten. I
pekskärmskontrollerna kombineras LCDtekniken med tryckkänsliga sensorer och en
kraftfull digital mikroprocessor. När du trycker
med fingret på ett speciellt område på skärmen
skickas den relevanta signalen till processorn
och kommandot utförs omedelbart.
Docka för iPod/iPhone som tillval

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.

Med Philips MyRemote-app kan din iPhone,
iPod Touch eller Android-smarttelefon fungera
som fjärrkontroll för dina nätverksanslutna
Philips AV-produkter. Appen känner
automatiskt igen Philips Blu-ray-spelare,
hemmabiosystem eller Streamium-ljudsystem
som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk
och ger dig omedelbar kontroll över enheterna
oavsett var du befinner dig i hemmet. Och om
du har mer än en nätverksansluten Philips AVprodukt kan du växla mellan dem med hjälp av
appen och kontrollera var och en för sig. Den

Du har just fått ett bredare urval. Nu kan du
inte bara spela upp musik från CD-skivor, via
MP3 Link, AUX-in och trådlös PC-/Macströmning utan även från iPod och iPhone.
Docka bara din iPod eller iPhone, växla till
dockningsläge och välj med fjärrkontrollen de
låtar du vill lyssna på. Dockningsenheten
(tillval) släpper loss din musiksamling på ett
suveränt ljudsystem.
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Specifikationer
Ljud

• Equalizer-inställningar: Neutral, Diskant- och
baskontroll
• Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS

Högtalare

• Huvudhögtalare: 2-vägs, Löstagbara högtalargaller

Ljuduppspelning

• Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC
(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD-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

Anslutningar

• Hörlur: 3,5 mm
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802.11n),
Trådlöst LAN (802,11g), Trådlöst LAN (802.11b)
• Trådlös universell Plug & Play: UPnP-klient, UPnPserver
• 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)
• USB: USB-värd
• Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCAkontakt)
• Videoutgång – digital: HDMI
• Kontaktstift: DCK3060 iPod/iPhone-docka

Lagring

•
•
•
•

Eco Power-vänteläge: 1 watt
Hörlursuttag
Klocka: På huvudskärmen, Internet-tid
Larm: Larmsignal, CD-larm, Radiolarm/
radioväckning, Insomningsfunktion, HDD-larm
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning,
Pekskärmskontroll
• Indikationer: DIM-läge

Mottagare/mottagning/sändning

• Automatisk digital kanalsökning
• RDS: Programtyp, Radio-text, RDS-klocka,
Stationsnamn
• Radioband: FM-stereo
• Mottagarförbättringar: Autospara

Tillbehör

• 160 GB USB-hårddisk (extern)
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, RCA-kabel
(gul/röd/vit), FM-antenn, Garantisedel för hela
världen
• Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
• Batterier: 2 x AAA
• Snabbstartguide: Engelska, franska, tyska, spanska,
italienska, nederländska, norska, svenska, finska,
portugisiska, danska, ryska, polska
• Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska,
italienska, nederländska, norska, svenska, finska,
portugisiska, danska, ryska (på USB-hårddisk)
• Garantisedel: Garantisedel
• TwonkyMedia (på USB-hårddisk)

Bild/visning

• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p),
Videouppsampling, Förbättrad videoupplösning

Stillbildsvisning

• Teckenfönster på enheten: JPEG från USB,
Streaming från PC
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Uppspelningsmedia: Bild-CD till TV

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

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

Effekt

Bekvämlighet

Mått

• Skärmtyp: LCD-pekskärm
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• OSD-språk (On-screen Display): Svenska,
Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska,
Portugisiska, Svenska, Ryska, kinesiska (förenklad),
Traditionell kinesiska

• Strömförsörjning: 50 Hz, 200-240 V
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D):
180 x 319 x 282 mm
• Utrustningens mått (B x H x D):
251 x 216 x 274 mm
• Vikt: 3,08 kg
•
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