
 

 

Philips
Bezdrôtový hudobný 
systém do viacerých 
miestností

upevniteľné na stenu
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

s MULTIPAIR

BM50B
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rehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach 

diným ťuknutím
dobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB 

vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez 

hranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovolnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek 

estnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Maximálny výstupný výkon 40 W RMS
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR

Philips izzylink™ na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach
• Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na 

viacerých miestach
• Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií
• Prehrávajte všetky vaše hudobné zdroje, CD, FM, USB, bezdrôtovo cez izzylink™
• Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth



 izzylink™

izzylink™ je bezdrôtová technológia 
využívajúca štandard IEEE 802.11n, ktorý 
umožňuje prepojiť viacero reproduktorov 
a vytvoriť bezdrôtovú sieť. Pomocou siete 
možno prepojiť až päť reproduktorov bez 
potreby použitia smerovača, hesla Wi-Fi alebo 
akejkoľvek mobilnej aplikácie inteligentného 
zariadenia na jej nastavenie. Jednoduchý 
spôsob pridania reproduktorov Izzy do siete 
vám umožní vychutnať si prehrávanie hudby 
v rôznych miestnostiach. Každý reproduktor 
možno stlačením jedného tlačidla prepínať 
medzi jednoduchým režimom na samostatné 
použitie a skupinovým režimom na 
prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach.

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného 
tlačidla

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, 
heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení 
jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch 
dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). 

Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. 
reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní 
tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový 
reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých 
miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. 
Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená 
aj po odpojení reproduktora.

Hudba z viacerých zdrojov

izzylink™ rozšíri všetky vaše zdroje hudby, 
obľúbené aplikácie zo smartfónu, tabletu alebo 
počítačov, CD, rozhlasových staníc FM, USB, 
zvukového vstupu bezdrôtovo do každej 
miestnosti.

Prehrávajte hudbu v jednej miestnosti

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje 
preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu, 
tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ 
hudobnej aplikácie alebo aplikácie na 
prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú 
používate.

Jednoduché prepnutie hlavného 
reproduktora

V každej skupine izzylink™ môže jeden 
z reproduktorov slúžiť ako hlavný 
reproduktor a prenášať hudbu do ostatných 
reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju 
vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na 
reproduktore vo vašej izbe a spustite okamžité 
zdieľanie prehrávanej hudby z vášho 
zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej 
skupine izzylink™ začnú synchronizovane 
prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie 
hudby je proste také jednoduché.

Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami
Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými 
zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu 
z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého 
ukončenia párovania a opätovného spárovania. 
Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, 
najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom 
zariadení a potom prehrajte novú skladbu na 
inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby 
s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na 
prehrávanie skladieb uložených v rôznych 
zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, 
nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu 
budete môcť jednoducho prepínať medzi 
svojimi a ich skladbami.
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Hlavné prvky
Bezdrôtový hudobný systém do viacerých miestností
upevniteľné na stenu CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, s MULTIPAIR

Wall-mountable
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Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 40 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Budiče reproduktorov: 2,5" basový reproduktor
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo, FM Mono
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: priečinok
• Typ displeja: LED displej

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Záručný list s 

celosvetovo platnou zárukou, Rýchla užívateľská 
príručka

• Diaľkové ovládanie: áno
• Adaptér AC/DC: 100 – 240 V

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x H x V): 555 x 268 x 150 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 500 x 63 x 218 mm
• Hmotnosť výrobku: 2,56 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 4,3 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

• Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, USB jednotka 
Flash, CD-R/RW

• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 
vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, režim náhodného prehrávania, 
zastavenie

Kompatibilita
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

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

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

• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 
systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

•
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Technické údaje
Bezdrôtový hudobný systém do viacerých miestností
upevniteľné na stenu CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, s MULTIPAIR
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