
 

 

Philips
Langaton monen huoneen 
musiikkijärjestelmä

seinään kiinnitettävä
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

ja MULTIPAIR
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ilipsin izzy-musiikkijärjestelmä toistaa musiikkia Bluetooth-yhteydellä tai CD-, USB- ja FM-lähteistä. 

ista musiikkia vain yhdellä napautuksella älypuhelimista, CD- ja USB-lähteistä sekä radioasemilta mistä 

ansa izzy-kaiuttimesta tai huoneesta samanaikaisesti. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä 

titintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.

Tehosta äänentoistoa
• Kokonaislähtöteho 40 W RMS
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla

Philips izzylink™ – toista musiikkia useassa eri huoneessa
• Muodosta jopa 5 izzy-kaiuttimen ryhmä izzylink™-yhteydellä ja nauti musiikista useassa 

huoneessa
• Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia
• Suoratoista kaikista musiikkilähteistä (CD, FM, USB), izzylink™-yhteydellä
• Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta



 izzylink™

izzylink™ on langaton tekniikka, joka 
muodostaa IEEE 802.11n -standardin avulla 
langattoman verkon useiden kaiuttimien välille. 
Verkkoon voi yhdistää enintään viisi kaiutinta 
ilman reititintä, Wi-Fi-salasanaa tai älylaitteen 
mobiilisovellusta. Verkkoon voi lisätä helposti 
izzy-kaiuttimia, jolloin musiikkia voi toistaa 
samanaikaisesti useassa eri huoneessa. Kunkin 
kaiuttimen voi silti kytkeä yksittäistilaan 
erilliskäyttöä varten tai ryhmätilaan, jossa 
musiikkia voi toistaa monessa huoneessa 
yhdellä napautuksella.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella

Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä 
sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden 
kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä 
tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. 

Kullakin Group-painikkeen pitkällä 
painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin 
toistaminen useassa huoneessa on nyt 
helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on 
valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin 
irrotetaan.

Musiikkia useista lähteistä

izzylink™ toistaa kaikista musiikkilähteistä, 
suosikkisovelluksistasi älypuhelimissa, tablet-
laitteissa ja tietokoneissa, CD-levyiltä, FM-
radiokanavilta, USB-laitteista, äänitulon kautta, 
langattomasti kaikkiin huoneisiin.

Toista musiikkia yhdessä huoneessa

Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa 
musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai 
tietokoneesta käytitpä mitä musiikki- tai 
radiosovellusta tahansa.

Vaihda pääkaiutinta helposti

Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää 
mitä tahansa yksittäistä kaiutinta 
pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia 
toisiin. Painamalla huoneessasi olevan 
kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa 
haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. 
Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet 
toistavat samaa musiikkia synkronoidusti 
samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt 
uskomattoman helppoa.

Vaihtele kahden yhdistetyn laitteen 
välillä
Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit 
suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta 
laitteesta tahansa – ilman pariliitosten 
katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen 
toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: 
pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen 
toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto 
toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu 
musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja 
eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. 
Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät 
laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden 
vaihtelu helppoa.
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Kohokohdat
Langaton monen huoneen musiikkijärjestelmä
seinään kiinnitettävä CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, ja MULTIPAIR

Wall-mountable
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Ääni
• Lähtöteho (RMS): 40 W
• Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinelementit: 2,5" bassokaiutin
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo, FM-mono
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Liitännät
• USB-: USB Host -liitäntä
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Äänitulo (3,5 mm)

Helppokäyttöisyys
• Herätykset: CD-herätys, USB-hälytys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Lataajan malli: syöttöaukko; paikka
• Näyttötyyppi: LED-näyttö

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pikaopas
• Kaukosäädin
• Verkkolaite: 100–240 V

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 555 x 268 x 150 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 500 x 63 x 218 mm
• Tuotteen paino: 2,56 kg
• Paino pakattuna: 4,3 kg

Virta
• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Toistomuodot: CD, MP3-CD, USB Flash -asema, 
CD-R/RW

• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 
toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, 
satunnaistoisto, pysäytys

Yhteensopivuus
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ja Retina-näyttö, uusi 
iPad

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

• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 
2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi

•
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Tekniset tiedot
Langaton monen huoneen musiikkijärjestelmä
seinään kiinnitettävä CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, ja MULTIPAIR
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