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 Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker speelt muziek draadloos af via Bluetooth. 
t een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke 

mer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.

Philips izzylink™ voor muziek in meerdere ruimten
• Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth
• izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps
• Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave
• De hoofdluidspreker van de groep met één aanraking wijzigen

Verrijk uw luisterervaring
• 2 x 2,5 inch drivers met baspoort voor kamervullend geluid

Eenvoudig in gebruik
• Al uw muziek streamen via izzylink™
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth



 Muziek afspelen in één kamer

Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete 
muziek van uw telefoon, tablet of computer 
streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u 
gebruikt.

izzylink™

izzylink™ is een draadloze technologie die 
gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om 
meerdere luidsprekers te verbinden tot een 
draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal 
vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord 
of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk 
izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op 
hetzelfde moment in verschillende kamers te 
genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog 
steeds met één aanraking worden geschakeld tussen 
individuele modus voor persoonlijk gebruik of 
groepsmodus voor multiroom-gebruik.

izzylink™ met één aanraking instellen

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig 
voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" 

op twee luidsprekers om die in te stellen voor het 
eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 
4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang 
indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe 
luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo 
eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het 
izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een 
luidspreker wordt losgekoppeld.

Gemakkelijk de hoofdluidspreker 
wijzigen

In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke 
luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker 
die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als 
u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw 
eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de 
luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct 
vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde 
izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde 
muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.

2 drivers voor de echte HiFi-liefhebber

Izzy multiroom-luidsprekers zijn uitgerust met 2 x 
2,5 inch drivers voor de echte HiFi-liefhebber en 
zorgen voor krachtig, kamervullend geluid. De 
baspoorten verbreden de lage frequenties, waardoor 
een overweldigende en dynamische ervaring 
ontstaat.
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Specificaties
Compatibiliteit
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad met Retina-scherm, 
nieuwe 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: 3e generatie of later
• andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger
• Geschikt voor: de meeste smartphones met 

Bluetooth, muziekspelers, tablets

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekerdrivers: 2 drivers van 2,5 inch met 

volledig bereik en baspoort

Comfort
• Volumeregeling: Draaiwieltje

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Wereldwijde 

garantiekaart, Snelle installatiehandleiding
• AC/DC-adapter: 100-240 V

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 165 x 118 x 165 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 269 x 211 x 158 

mm
• Gewicht van het product: 1,123 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,837 kg
•
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