
 

 

Philips izzy
langaton monihuonekaiutin

Bluetooth®
Valkoinen

BM5W
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ilipsin izzy-monihuonekaiutin toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Voit 
staa musiikkia useassa eri huoneessa jopa 5 kaiuttimesta samanaikaisesti vain yhdellä 
pautuksella. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.

Philips izzylink™ – toista musiikkia useassa eri huoneessa
• Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta
• Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia
• Muodosta jopa 5 izzy-kaiuttimen ryhmä izzylink™-yhteydellä ja nauti musiikista useassa 

huoneessa
• Vaihda ryhmän pääkaiutinta yhdellä napautuksella

Tehosta äänentoistoa
• Kaksi 2,5 tuuman elementtiä ja bassoportti takaavat huoneen täyttävän äänen

Käytön helppous
• Voit suoratoistaa kaiken musiikkisi izzylink™-yhteydellä
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta



 Toista musiikkia yhdessä huoneessa

Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia 
puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta 
käytitpä mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.

izzylink™

izzylink™ on langaton tekniikka, joka muodostaa 
IEEE 802.11n -standardin avulla langattoman verkon 
useiden kaiuttimien välille. Verkkoon voi yhdistää 
enintään viisi kaiutinta ilman reititintä, Wi-Fi-
salasanaa tai älylaitteen mobiilisovellusta. Verkkoon 
voi lisätä helposti izzy-kaiuttimia, jolloin musiikkia voi 
toistaa samanaikaisesti useassa eri huoneessa. 
Kunkin kaiuttimen voi silti kytkeä yksittäistilaan 
erilliskäyttöä varten tai ryhmätilaan, jossa musiikkia 
voi toistaa monessa huoneessa yhdellä napautuksella.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella

Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä 
sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden 

kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin 
voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-
painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. 
Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt 
helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, 
izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.

Vaihda pääkaiutinta helposti

Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää mitä 
tahansa yksittäistä kaiutinta pääkaiuttimena, joka 
suoratoistaa musiikkia toisiin. Painamalla huoneessasi 
olevan kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa 
haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. Muut 
saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet toistavat samaa 
musiikkia synkronoidusti samanaikaisesti. Musiikin 
jakaminen on nyt uskomattoman helppoa.

2 ammattitasoista kaiutinelementtiä

Izzy-monihuonekaiuttimien kaksi 2,5 tuuman 
ammattilaistasoista elementtiä takaavat vaikuttavan, 
huoneen täyttävän äänen. Bassoporttien ansiosta 
kuulet selvästi matalimmankin taajuuden bassoäänet. 
Kuuntelukokemus on uskomattoman 
mukaansatempaava ja dynaaminen.
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Tekniset tiedot
Yhteensopivuus
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ja Retina-näyttö, uusi 
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. sukupolvi tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi
• yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-

älypuhelimet, musiikkilaitteet, tablet-laitteet

Kaiuttimet
• Kaiutintyypit: Integroitu
• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Kaiutinelementit: Kaksi 2,5 tuuman koko 

äänialueen kaiutinta ja bassoportit

Käyttömukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö: Kierrettävä

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuinen 

takuuvihko, Pika-asennusopas
• Verkkolaite: 100–240 V

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 165 x 118 x 165 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 269 x 211 x 158 mm
• Laitteen paino: 1,123 kg
• Paino pakattuna: 1,837 kg
•
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