
 

 

Philips izzy
Bezdrátový reproduktor 
pro více místností

Bluetooth®
Černá

BM5B
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řehrávání hudby v každé místnosti 
dním dotykem

erfektním bezdrátovým reproduktorem Philips pro více místností můžete přehrávat hudbu 
zdrátově přes Bluetooth. Stačí klepnout na tlačítko a 5 kvalitních reproduktorů spustí přehrávání 
dby ve všech pokojích ve stejný čas. Snadné nastavení, žádný router, heslo ani aplikace.

Reproduktor Philips izzylink™ pro hudbu ve více místnostech
• Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth
• Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací
• Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech
• Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• 2 x 2,5" vinutí s basovým portem pro zvuk, který zaplní celou místnost

Jednoduché používání
• Streamujte veškerou hudbu přes funkci izzylink™
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth



 Přehrávejte hudbu v jedné místnosti

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat 
veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu 
nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či 
rádiovou aplikaci používáte.

izzylink™

izzylink™ je bezdrátová technologie, která využívá 
standard IEEE 802.11n, který umožňuje propojit více 
reproduktorů a vytvořit bezdrátovou síť. Síť může 
propojit až pět reproduktorů bez nutnosti použít 
pro nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli 
mobilní aplikaci chytrého zařízení. Reproduktory izzy 
můžete snadno připojit k síti a užít si poslech hudby 
v různých místnostech současně. Každý reproduktor 
lze jedním klepnutím přepínat mezi režimem 
s jedním reproduktorem pro individuální použití 
nebo skupinovým režimem pro poslech hudby ve 
více místnostech.

Stačí jedno klepnutí pro nastavení 
technologie izzylink™

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné 
aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout 

tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž 
zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. 
Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ 
přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užívat si 
hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po 
dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena 
i po vypojení reproduktoru.

Jednoduše změňte hlavní reproduktor

V rámci každé skupiny izzylink™ může být kterýkoli 
reproduktor hlavním a streamovat hudbu do 
ostatních. Chcete-li sdílet svoji vlastní hudbu, 
stiskněte tlačítko Bluetooth na reproduktoru 
v místnosti a hudba ze zařízení se okamžitě nasdílí. 
Ostatní reproduktory z téže skupiny izzylink™ 
přehrají současně a synchronizovaně stejnou hudbu. 
Sdílení hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.

2 reproduktory třídy audiophile

Reproduktory Izzy pro více místností vybavené 
2 x 2,5'' vinutím třídy audiophile vytvářejí mocný, 
místnost vyplňující zvuk, zatímco basové porty 
rozšiřují nízké frekvence, což vytváří skutečně 
pohlcující a dynamický zážitek.
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Specifikace
Kompatibilita
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejem Retina, 
nový iPad

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

• iPod touch: 3. generace nebo novější
• další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo 

novější
• spolupracuje s: většina chytrých telefonů 

s Bluetooth, hudební zařízení, tablety

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrovaný
• Vestavěné reproduktory: 2
• Vinutí reproduktoru: 2 x 2,5" širokopásmové 

vinutí reproduktoru s basovým portem

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Otočný

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list, 

Stručný návod k instalaci
• Napájecí adaptér: 100-240 V

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

165 x 118 x 165 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 269 x 211 x 158 mm
• Hmotnost výrobku: 1,123 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,837 kg
•
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