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rehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach 

diným ťuknutím
zdrôtový reproduktor Multiroom Philips izzy prehráva hudbu bezdrôtovo cez rozhranie Bluetooth. 

iným stlačením tlačidla môžete spustiť až 5 reproduktorov izzy v rôznych miestnostiach, ktoré budú 

z problémov naraz prehrávať to isté. Jednoduché nastavenia bez smerovača, hesla či aplikácií.

Philips izzylink™ na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach
• Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth
• Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií
• Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na 

viacerých miestach
• Zmeňte hlavný reproduktor skupiny stlačením jedného tlačidla

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• 2 x 2,5" budiče s basovým portom pre zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť

Jednoduché používanie
• Prehrávajte všetku vašu hudbu cez izzylink™
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth



 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.

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.

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.

2 budiče s kvalitou pre audiofilov

Reproduktory Izzy Multiroom sú vybavené 2 x 
2,5" budičmi s kvalitou pre audiofilov. 
Vytvárajú výkonný zvuk, ktorý zaplní celú 
miestnosť a basové porty rozširujú nízke 
frekvencie poskytujúc skutočne pôsobivý 
a dynamický zážitok.
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Hlavné prvky
Bezdrôtový reproduktor Multiroom
Bluetooth® Čierna
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Kompatibilita
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

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

• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou 

Bluetooth 2.1 alebo novšou
• pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou 

Bluetooth, hudobnými zariadeniami, tabletmi

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrovaný

• Vstavané reproduktory: 2
• Budiče reproduktorov: 2 x 2,5" budiče s plným 

rozsahom a basovým portom

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti: Otočné

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovo 

platnou zárukou, Rýchla inštalačná príručka
• AC/DC adaptér: 100 – 240 V

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 165 x 118 x 165 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 269 x 211 x 158 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,123 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,837 kg
•
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