
 

 

Philips
Bezprzewodowy zestaw 
muzyczny multiroom

możliwość montażu na ścianie
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

z funkcją MULTIPAIR
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Ko
otknij, aby odtwarzać muzykę we 
szystkich pomieszczeniach

staw muzyczny Philips izzy umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z płyt CD i urządzeń USB 

z z radia FM. Za dotknięciem przycisku muzyka ze smartfonów, płyt CD, urządzeń USB i stacji 

iowych popłynie równocześnie przez wszystkie głośniki izzy znajdujące się w pomieszczeniu. 

nfiguracja jest prosta — nie wymaga routera, hasła ani aplikacji.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Maksymalna moc wyjściowa — 40 W RMS
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
• Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
• Natychmiastowe przełączanie muzyki między 2 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR

Philips izzylink™ pozwala słuchać muzyki w trybie multiroom
• Zgrupuj do 5 głośników izzy dzięki izzylink™, aby móc słuchać muzyki w wielu pomieszczeniach
• Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji
• Przesyłaj strumieniowo muzykę z płyty CD, radia FM lub urządzenia USB poprzez izzylink™
• Odtwarzaj bezprzewodowo muzykę w jednym pomieszczeniu dzięki technologii Bluetooth
• Zmieniaj głośnika główny w grupie za pomocą zaledwie jednego dotknięcia.



 izzylink™

izzylink™ to bezprzewodowa technologia 
korzystająca ze standardu IEEE 802.11n w celu 
umożliwienia łączenia wielu głośników za 
pomocą sieci bezprzewodowej. Sieć 
bezprzewodowa pozwala na połączenie do 
pięciu głośników bez użycia routera, hasła Wi-
Fi czy urządzenia mobilnego z odpowiednią 
aplikacją służącą do konfiguracji. Możesz w 
łatwy sposób dodawać głośniki izzy do sieci, 
aby móc cieszyć się muzyką odtwarzaną 
jednocześnie w kilku pomieszczeniach. Za 
pomocą jednego dotknięcia można przełączać 
każdy z głośników między trybem pracy 
indywidualnej lub trybem grupowym 
pozwalającym na odtwarzanie muzyki w kilku 
pomieszczeniach na raz.

Dotknij raz, aby skonfigurować 
izzylink™

Konfiguracja bez użycia routera, hasła i 
aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby 
dokonać pierwszej konfiguracji. Powtórz tę 

czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde 
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
„GROUP” powoduje dodanie jednego 
głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem 
funkcji Multiroom jest łatwiejsze niż 
kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania 
ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane 
nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.

Muzyka z wielu źródeł

Technologia izzylink™ daje większe 
możliwości słuchania muzyki z różnych źródeł 
— ulubionych aplikacji na smartfony, tablety i 
komputery, płyt CD, stacji radiowych FM, 
urządzeń USB i innych odtwarzaczy audio — 
bezprzewodowo i w każdym pomieszczeniu.

Odtwarzaj muzykę w jednym 
pomieszczeniu

Głośnik Philips izzy pozwala na przesyłanie 
strumieniowe ulubionej muzyki z telefonu, 
tabletu lub komputera, niezależnie od 
używanej aplikacji do odtwarzania muzyki lub 
słuchania radia.

Łatwa zmiana głośnika głównego

W każdej grupie izzylink™ dowolny głośnik 
może pełnić rolę głośnika głównego i przesyłać 
strumieniowo muzykę do pozostałych 
głośników. Jeśli chcesz zmienić głośnik główny, 
aby przesyłać muzykę, naciśnij przycisk 
Bluetooth na głośników w pomieszczeniu, w 
którym się znajdujesz i natychmiast rozpocznij 
przesyłanie muzyki ze swojego urządzenia. 
Pozostałe głośniki w tej samej grupie izzylink™ 
rozpoczną jednoczesne odtwarzanie 
przesyłanego utworu. Dzielenie się muzyką z 
innymi nigdy nie było tak proste.

Wymiana muzyki między 2 
urządzeniami
Sparuj 2 inteligentne urządzenia jednocześnie, 
aby móc strumieniowo przesyłać muzykę z 
dowolnego urządzenia bez konieczności 
przerywania połączenia i ponownego jego 
nawiązywania. Aby odtworzyć utwór w innym 
urządzeniu, wystarczy najpierw wstrzymać 
odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, a 
następnie odtworzyć utwór na innym. To 
doskonałe rozwiązanie do udostępniania 
muzyki znajomym, korzystania podczas imprez 
lub po prostu odtwarzania różnych utworów 
zapisanych w różnych urządzeniach. Znajomi i 
rodzina mogą sparować swoje urządzenia w 
tym samym czasie, aby błyskawicznie 
wymieniać się muzyką.
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Zalety
Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
możliwość montażu na ścianie CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, z funkcją MULTIPAIR

Wall-mountable
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Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 40 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja 

dźwięku (DSC)
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2
• Przetworniki głośn.: Głośnik niskotonowy 2,5"
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo, UKF mono
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM (75 omów)

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie z urządzenia USB
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Sposób ładowania: gniazdo
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena FM, Broszura 

gwarancyjna (cały świat), Skrócona instrukcja 
obsługi

• Pilot zdalnego sterowania
• Zasilacz sieciowy: 100–240 V

Wymiary
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

555 x 268 x 150 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

500 x 63 x 218 mm
• Waga produktu: 2,56 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 4,3 kg

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, Pamięć flash 
USB, CD-R/RW

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność 
odtwarzania, zatrzymywanie

Zgodność
• iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad z wyświetlaczem 
Retina, Nowy iPad

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

• Tablety i smartfony z systemem Android: z 
systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub 
nowszej

•
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Dane techniczne
Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
możliwość montażu na ścianie CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, z funkcją MULTIPAIR
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