
Micro HiFi Systeem

Streamium Breedband Internet
Micro HiFi Systeem

• Uitgangsvermogen 2 x 100 watt (MPO).
• Het beluisteren van meer dan 1000 Internet radiostations

via internetverbinding.
• Draadloze LAN verbinding.
• Tweeweg Speaker Systeem met wOOx technologie

(3 stappen).
• Digitale RDS tuner voor AM en FM.
• Persoonlijke internetstations.
• Samenstellen van een jukebox op afstand.
• Speelt Audio CD's en CD-ROM's met MP3 en MP3PRO

bestanden.
• Upgradable voor toekomstige audio-compressieformaten.
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Internet radiostations
- iM network, Internet Radio Stations, keuze uit meer dan

1000 internet radiostations en keuze uit genre, taal of regio.
- MusicMatch, online muziek-afspeellijst. Na een keuze van de

gewenste muziek kan deze met de MC i250 worden
beluisterd.

- Radio Free Virgin, muziek voor iedere smaak.
- Andante Radio, voor klassieke muziek.
- Shoutcast, Internet radiostation van de hele wereld.
- MP3.com virtuele jukebox.
- Persoonlijk internet radiostation, mogelijkheid tot het maken

van een station onder eigen naam met eigen muziekkeuze. Is
alleen voor de eigenaar toegankelijk.

- Met de INFO service is het mogelijk informatie op te vragen
van de artiestnaam en titel van het nummer, het antwoord
komt via e-mail.

- Met de PC-Link toets wordt een verbinding gemaakt met de
PC en kunnen alle muziekbestanden van de PC worden
afgespeeld via de MCi 250.

- Voor een draadloze LAN verbinding is een WiFi router
vereist.

My.Philips.com
- Een Internet-site exclusief voor eigenaren van een Philips

breedband Internet radio. Na inschrijving is het mogelijk om
interactief te werken met de MCi 250.

Radio
- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Plug & Play, voor het automatisch zoeken en in het geheugen

vastleggen van zenders en de actuele tijd.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatiesys-

teem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, pro-
grammatype, nieuws en verkeersinformatie ontvangen en op
het LCD-display worden weergegeven.

- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en
langegolf zenders.

Versterker
- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het

stereo-effect.
- Tweeweg Speaker Systeem met wOOx technologie. De luid-

sprekerbox is voorzien van een passieve lage tonen straler.
Met wOOx Control is de extra versterking van lage tonen
te regelen (3 standen).

- Afzonderlijke hoge- en lage-tonenregeling voor het instellen
van de geluidsweergave naar persoonlijke smaak.

- Uitgangsvermogen 2 x 100 watt (MPO)

CD-speler
- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ROM's met MP3 en

MP3PRO bestanden.
- Titel- en track-info wordt automatisch opgehaald van de

CDDB site.
- Weergave van CD-tekst en info over het volgende nummer.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van

tracks.
- Instellen van favoriet voor audio CD tracks en MP3 tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele CD.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Aansluitingen
- Antenne, 75 ohm IEC (coax).
- Internetverbinding, RJ45 kabel.

- Aux-in, 2 x cinch.
- Luidsprekers, 4 x click-fit.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.
- Subwoofer.

Algemeen
- Klok met wekfunctie. De klok wordt automatisch

(m.b.v. RDS) op de juiste tijd ingesteld.
- Wekken met radio of CD.
- Instelbare sleeptimer 120, 90, 60, 45, 30 en 15

minuten.
- Overzichtelijk LCD-informatiescherm. Helderheid

instelbaar in 3 stappen.
- Groot LCD-display met vijf tekstregels.
- Handige afstandsbediening.
- Up-graden van de software via internet.
- Afneembare luidsprekergrill

Meegeleverde accessoires
- Netsnoer.
- UTP netwerk kabel.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R03).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder

Nederlands.

Technische gegevens

Radio
Golfbereiken

MG : 522 - 1602 kHz
LG : 153 - 279 kHz
FM : 87,5 - 108 MHz

Tuner : digitaal voor AM en FM
Antenne

AM : bijgeleverde raamantenne 
FM : coax 75 ohm IEC conn.

Versterker
Uitgangsvermogen : 2 x 50 watt (RMS)

: 2 x 100 watt (MPO)
Signaal/ruis verhouding : > 65 dB
Frequentiebereik : 40 - 20.000 Hz
Ingangsgevoeligheid AUX: 700 mV (max. 2 V)

Luidsprekerboxen
Systeem : tweeweg
Impedantie : 6 ohm
Woofer : 115 mm metal cone
Tweeter : metal cone dome
Passieve radiator : wOOx 120 mm Top Firing

CD-speler
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding : 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz) : 94 dB
Jengel : nihil (kwartssturing)

Algemeen
Netspanning : 220 V, 50 Hz +/- 10%
Display : LCD met achtergrond-

verlichting
Gewicht : 10,5 kg incl. boxen
Afmetingen (b x h x d)

microset : 175 x 245 x 375 mm
boxen : 180 x 245 x 228 mm
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