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szystkich pomieszczeniach

zprzewodowy głośnik Philips izzy z funkcją multiroom zapewnia odtwarzanie muzyki za 

średnictwem złącza Bluetooth. Za dotknięciem przycisku rozpoczyna się odtwarzanie muzyki w 

dym pomieszczeniu jednocześnie z wykorzystaniem nawet 5 głośników izzy. Łatwa konfiguracja, bez 

rzystania z routera, hasła i aplikacji.

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

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• 2 przetworniki 2,5 cala z portami basowymi zapewniającym głębokie brzmienie

Prosta obsługa
• Przesyłaj strumieniowo muzykę poprzez izzylink™
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth



 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.

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, a następnie 
powtórzyć 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.

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.

2 profesjonalne przetworniki

Wyposażone w 2 profesjonalne 2,5-calowe 
przetworniki głośniki multiroom Izzy 
zapewniają potężne, głębokie brzmienie, a 
porty basowe wzmacniają niskie dźwięki, 
dostarczając niesamowitych wrażeń.
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Zgodność
• Tablety i smartfony z systemem Android: z 

systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub 
nowszej

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

• iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
• pozostałe urządzenia muzyczne: z Bluetooth w 

wersji 2.1 lub nowszej
• działa z: większością smartfonów Bluetooth, 

urządzeń muzycznych z obsługą Bluetooth, 
tabletów

Głośniki
• Typy głośników: Wbudowany

• Wbudowane głośniki: 2
• Przetworniki głośn.: 2 pełnozakresowe 

przetworniki 2,5" z portem basowym

Udogodnienia
• Regulacja głośności: Obrotowy

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały 
świat), Instrukcja szybkiej instalacji

• Zasilacz sieciowy: 100–240 V

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

165 × 118 × 165 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

269 × 211 × 158 mm
• Waga produktu: 1,123 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 1,837 kg
•
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