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ilips izzy bezvadu daudztelpu skaļrunis atskaņo mūziku, izmantojot Bluetooth. Vienreiz 
spiežot pogu, vienlaikus visās telpās skan līdz pat 5 izzy skaļruņiem. Viegla iestatīšana bez 
ršrutētājiem, parolēm vai lietotnēm.

Philips izzylink™ mūzikai vairākās telpās
• Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth
• Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm
• Savienojiet līdz 5 izzy ierīces dažādās telpās, izmantojot izzylink™
• Mainiet galveno skaļruni grupā tikai ar vienu pieskārienu

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• 2 x 2,5" skaļruņi ar zemo frekvenču portu telpiskai skaņai

Vienkārša lietošana
• Straumējiet visu mūziku, izmantojot izzylink™
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth



 Atskaņojiet mūziku vienā telpā

Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto 
mūziku no tālruņa, planšetdatora vai datora. Nav 
svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.

izzylink™

izzylink™ ir bezvadu tehnoloģija, kas izmanto 
standartu IEEE 802.11n, lai izveidotu vairāku skaļruņu 
savienojumu bezvadu tīklam. Tīklā bez maršrutētāja 
var savienot piecus skaļruņus, un iestatīšanai nav 
nepieciešama Wi-Fi parole vai viedtālruņa mobilā 
lietotne. izzy skaļruņus var viegli pievienot tīklam, lai 
klausītos mūziku vienlaikus vairākās istabās. Ar vienu 
pieskārienu katru skaļruni joprojām var pārslēgt 
vienkāršajā režīmā individuālai lietošanai vai grupas 
režīmā, lai mūziku atskaņotu vairākās telpās.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, 
lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem 

skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). 
Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. 
skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" 
(Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas 
vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka 
nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ 
tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

Viegla galvenā skaļruņa pārslēgšana

Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt 
galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja vēlaties 
atskaņot un kopīgot savu mūziku, nospiediet 
Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu istabā un uzreiz 
kopīgojiet savu mūziku no savas ierīces. Jūsu mūziku 
sinhronizēti atskaņos arī citi skaļruņi tajā pašā 
izzylink™ grupā. Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.

2 audiofīlu kvalitātes skaļruņi

Izzy daudztelpu skaļruņi, kas aprīkoti ar 2 x 2,5'' 
audiofīlu kvalitātes draiveriem, rada jaudīgu telpisku 
skaņu, bet zemo frekvenču porti nodrošina zemās 
frekvences, tādējādi klausīšanās kļūst par patiesi 
neaizmirstamu piedzīvojumu.
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Specifikācijas
Saderība
• Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 

2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ar Retina displeju, 
jaunais 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. paaudze vai jaunāks
• citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku
• sader ar: lielāko daļu Bluetooth viedtālruņu, 

mūzikas ierīču, planšetdatoru

Skaļruņi
• Skaļruņu tipi: Integrēts
• Iebūvēti skaļruņi: 2
• Skaļruņu draiveri: 2 x 2,5" pilna diapazona skaļruņi 

ar zemo frekvenču portu

Lietošanas komforts
• Skaļuma vadība: Pagriežams

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Vispasaules garantijas brošūra, 
Ātrās uzstādīšanas pamācība

• Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris: 100–240 V

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 165 x 118 x 165 

mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 269 x 211 x 158 mm
• Produkta svars: 1,123 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,837 kg
•
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