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uzica în orice cameră

temul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB şi FM. Cu atingerea unui 
ton, muzica de la smatphone, CD/USB şi posturile radio va fi redată simultan către 
ice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicaţie.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere maximă de ieșire 40 W RMS
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Savuraţi muzica din diverse surse
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR

Philips izzylink™ pentru muzică în camere multiple
• Grupează până la 5 boxe izzy cu izzylink™, pentru distrac?ie în mai multe camere
• O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă și fără aplicaţii
• Redă melodiile preferate de pe CD, FM sau USB prin izzylink™
• Redă muzică wireless într-o singură cameră prin Bluetooth
• Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere



 izzylink™

izzylink™ este o tehnologie wireless care 
utilizează standardul IEEE802.11n pentru a 
permite conectarea mai multor boxe în 
vederea formării unei reţele wireless. Reţeaua 
conectează până la cinci boxe, fără a necesita 
router, parolă Wi-Fi sau o aplicaţie mobilă 
pentru dispozitive inteligente pentru 
configurare. Poţi adăuga cu ușurinţă boxele 
izzy la reţea, pentru a te bucura de muzică 
redată simultan în camere diferite. Fiecare 
boxă poate fi în continuare comutată cu o 
singură atingere de la modul singular pentru uz 
individual la modul grup pentru muzică în mai 
multe camere.

O singură atingere pentru a configura 
izzylink™

Nu este nevoie de router, de parolă sau de 
aplicaţii pentru configurare. Apasă prelungit 
butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe 

pentru configurarea iniţială. Repetă pentru a 
adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare 
apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) 
adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai 
multe camere nu a fost niciodată mai ușor de 
obţinut. După finalizare, reţeaua izzylink™ va fi 
memorată chiar și la scoaterea din priză a 
boxei.

Muzică din surse multiple

izzylink™ îţi permite să redai wireless toate 
sursele de muzică ?i aplica?iile preferate de pe 
smartphone, tabletă sau computer, CD-uri, 
posturi de radio FM, USB, Audio-in în toate 
camerele.

Redă muzică într-o singură cameră

Boxa Philips izzy îţi permite să redai toată 
muzica preferată de la telefon, tabletă sau 
computer, indiferent de aplicaţia de muzică sau 
de radio utilizată.

Comută cu ușurinţă boxa principală

În fiecare grup izzylink™, orice boxă 
individuală poate fi boxa principală, 
transmiţând muzica spre celelalte boxe. Când 
vrei să preiei ini?iativa pentru a partaja propria 
ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei 
din camera ta și partajează instantaneu muzica 
de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din 
același grup izzylink™ vor reda sincronizat 
aceeași muzică în același timp. Partajarea de 
muzică între voi este extrem de simplă.

Transferă muzică între 2 dispozitive
Sincronizează simultan 2 dispozitive 
inteligente, pentru a putea reda muzică de pe 
orice dispozitiv dorești, fără dificultăţile 
implicate de desincronizare și resincronizare. 
Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai 
întâi trebuie să întrerupi redarea pe 
dispozitivul iniţial și apoi să începi redarea unei 
noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să 
preia redarea. Este o funcţie perfectă pentru a 
partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau 
pentru a reda diverse melodii stocate pe 
diferite dispozitive. Permite membrilor familiei 
și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu 
al tău simultan, pentru a putea face schimb de 
muzică foarte ușor.
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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 40 W
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control
• Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Drivere boxe: Woofer de 2,5"
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM, FM mono
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM (75 ohm)

Conectivitate
• USB: Port USB
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Intrare audio (3,5 mm)

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip încărcător: slot
• Tip ecran: Afișaj cu LED-uri

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă FM, Certificat de garanţie 

internaţională, Ghid de utilizare rapidă
• Telecomandă
• Adaptor CA/CC: 100-240V

Dimensiuni
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 555 x 268 x 

150 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 500 x 63 x 218 mm
• Greutate produs: 2,56 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,3 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Medii de redare: CD, MP3-CD, Unitate flash USB, 
CD-R/RW

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Compatibilitate
• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad cu afișaj Retina, noul 
iPad

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

• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

•
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