
 

 

„Philips“
Belaidė kelių kambarių 
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montuojama prie sienos
CD, MP3-CD, USB, FM
„Bluetooth®“
su MULTIPAIR

BM50B

V
m
„P
pa
kie
ienas bakstelėjimas ir leiskite 
uziką visuose kambariuose

hilips izzy“ muzikos sistema atkuria muziką per „Bluetooth“, CD/USB ir FM. Vos vieno mygtuko 
lietimu muzika iš išmaniojo telefono, CD/USB ir radijo leidžiama per bet kurį „izzy“ garsiakalbį 
kviename kambaryje. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 40 W RMS maksimali išvesties galia
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
• Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR

„Philips izzylink™“ – muzika keliuose kambariuose
• Sugrupuokite iki 5 „izzy“ su „izzylink™“, kad galėtumėte klausytis keliuose kambariuose
• Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ 

slaptažodžių ar programų
• Transliuokite savo muziką per „izzylink™“ iš visų muzikos šaltinių: CD, FM, USB
• Be laidų leiskite muziką viename kambaryje per „Bluetooth“
• Vienu bakstelėjimu lengvai pakeiskite pagrindinį grupės garsiakalbį



 „izzylink™“

„izzylink™“ – belaidė technologija, kuri 
naudoja IEEE 802.11n standartą, kad galėtų 
sujungti kelis garsiakalbius ir sudaryti belaidį jų 
tinklą. Tinkle gali būti iki penkių garsiakalbių ir 
tam nereikia kelvedžio parinktuvo, „Wi-Fi“ 
slaptažodžio ar išmaniųjų įrenginių mobiliųjų 
programų. Galite lengvai pridėti „izzy“ 
garsiakalbių tinkle ir mėgautis tuo pačiu metu 
keliuose kambariuose skambančia muzika. 
Kiekvienas garsiakalbis vienu bakstelėjimu gali 
būti perjungtas į atskirą arba grupės režimą.

Nustatykite „izzylink™“ vienu 
bakstelėjimu

Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, 
„Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. 
Nustatydami primą kartą, ilgai paspauskite 
dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“. 

Pakartokite šį veiksmą ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-
ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus 
mygtuką „Group“ pridedamas vienas 
garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose 
kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. 
Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, 
net jei garsiakalbiai išjungiami.

Muzika iš keleto šaltinių

„izzylink™“ išplečia visus jūsų muzikos 
šaltinius, mėgstamas muzikos programas iš 
išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ar 
kompiuterių, CD, FM radijo stočių, USB ar 
garso įvesties belaidžiu būdu kiekviename 
kambaryje.

Leiskite muziką viename kambaryje

„Philips izzy“ garsiakalbis atkuria mėgstamą 
muziką, kuri gali būti transliuojama iš telefono, 

planšetinio kompiuterio arba kompiuterio 
neatsižvelgiant į tai, kokią muzikos arba radijo 
programą naudojate.

Lengvai pakeiskite pagrindinį garsiakalbį

Kiekvienoje „izzylink™“ grupėje kiekvienas 
atskiras garsiakalbis gali būti padarytas 
pagrindiniu, kuris transliuoja muziką kitiems. Jei 
norite perimti valdymą ir bendrinti savo 
muziką, paspauskite garsiakalbio „Bluetooth“ 
mygtuką savo kambaryje ir pradėkite bendrinti 
muziką iš savo įrenginio. Kiti „izzylink™“ 
grupėje esantys garsiakalbiai atkurs jūsų 
bendrinamą muziką. Muzikos bendrinimas dar 
niekada nebuvo toks paprastas.

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių
Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir 
transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio 
be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. 
Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, 
pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą 
dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame 
įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, 
vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose 
įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu 
metu susiekite draugų ir šeimos narių 
įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.
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Wall-mountable
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Garsas
• Išvesties galia (RMS): 40 W
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbiai: 2,5" garsiakalbis
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo, FM mono
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena (75 ohm)

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 

laikmatis
• Įdėjimo būdas: lizdas
• Ekrano tipas: LED ekranas

Priedai
• Pridedami priedai: FM antena, Tarptautinės 

garantijos lapas, Greito naudojimosi vadovas
• Nuotolinis valdymas
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 100–240 V

Matmenys
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 555 x 268 x 150 

mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 500 x 63 x 218 mm
• Gaminio svoris: 2,56 kg
• Svoris su pakuote: 4,3 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50 / 60 Hz

Garso atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Atkuriama medija: CD, MP3-CD, USB atmintinė, 
CD-R/RW

• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 
priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Suderinamumas
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, „iPad Air“, „iPad Air 2“, 

„iPad mini“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad“ su 
„Retina“ ekranu, naujasis „iPad“

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

• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 
telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

•
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