
 

 

Philips
Bezdrátový hudební 
systém pro více místností

lze připevnit na stěnu
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

s funkcí MULTIPAIR
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řehrávání hudby v každé místnosti 
dním dotykem

dební systém Philips izzy přehrává hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, CD/USB a FM. 

iným stiskem tlačítka se bude hudba ze smartphonů, CD/USB a rádiových stanic přehrávat současně 

 každý reproduktor izzy v jakékoli místnosti. Jednoduché nastavení bez routeru, hesla nebo aplikace.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Maximální výstupní výkon 40 W RMS
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními

Reproduktor Philips izzylink™ pro hudbu ve více místnostech
• Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech
• Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací
• Streamujte přes funkci izzylink™ všechny typy zdrojů – CD, FM, USB
• Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth
• Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině



 izzylink™

izzylink™ je bezdrátová technologie, která 
využívá standard IEEE 802.11n, který umožňuje 
propojit více reproduktorů a vytvořit 
bezdrátovou síť. Síť může propojit až pět 
reproduktorů bez nutnosti použít pro 
nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli 
mobilní aplikaci chytrého zařízení. 
Reproduktory izzy můžete snadno připojit 
k síti a užít si poslech hudby v různých 
místnostech současně. Každý reproduktor lze 
jedním klepnutím přepínat mezi režimem 
s jedním reproduktorem pro individuální 
použití nebo skupinovým režimem pro poslech 
hudby ve více místnostech.

Stačí jedno klepnutí pro nastavení 
technologie izzylink™

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani 
žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze 
stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou 
reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li 
přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým 

dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte 
vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby 
ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po 
dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ 
uložena i po vypojení reproduktoru.

Hudba z různých zdrojů

Funkce izzylink™ umožňuje bezdrátově 
streamovat hudbu do každé místnosti ze všech 
zdrojů, CD, rádiových stanic FM, USB, Audio-
in a oblíbených aplikací na chytrém telefonu, 
tabletu nebo počítači.

Přehrávejte hudbu v jedné místnosti

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje 
streamovat veškerou oblíbenou hudbu 
z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez 
ohledu na to, kterou hudební či rádiovou 
aplikaci používáte.

Jednoduše změňte hlavní reproduktor

V rámci každé skupiny izzylink™ může být 
kterýkoli reproduktor hlavním a streamovat 
hudbu do ostatních. Chcete-li sdílet svoji 
vlastní hudbu, stiskněte tlačítko Bluetooth na 
reproduktoru v místnosti a hudba ze zařízení 
se okamžitě nasdílí. Ostatní reproduktory 
z téže skupiny izzylink™ přehrají současně 
a synchronizovaně stejnou hudbu. Sdílení 
hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními
Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a 
streamujte hudbu z libovolného zařízení bez 
nepříjemného párování a rušení párování. 
Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, 
pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak 
pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném 
zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby 
s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání 
hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte 
zařízení přátel i rodinných příslušníků 
najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli 
snadněji přepínat.
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Přednosti
Bezdrátový hudební systém pro více místností
lze připevnit na stěnu CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, s funkcí MULTIPAIR

Wall-mountable
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Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 40 W
• Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Vinutí reproduktoru: 2,5" basový reproduktor
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo, FM mono
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

z USB
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Typ zavádění: slot
• Typ obrazovky: Displej LED

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa FM, Mezinárodní 

záruční list, Stručný uživatelský návod

• Dálkový ovladač: Ano
• Síťový adaptér: 100-240 V

Rozměry
• Rozměry balení (Š x H x V): 555 × 268 × 150 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 500 × 63 × 218 mm
• Hmotnost výrobku: 2,56 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,3 kg

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Jednotka 
Flash USB, CD-R/RW

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Kompatibilita
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejem Retina, 
nový iPad

• iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 
3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus

• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 
systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

•
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Specifikace
Bezdrátový hudební systém pro více místností
lze připevnit na stěnu CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, s funkcí MULTIPAIR
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