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ilips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med 
 knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare 

tidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.

Philips izzylink™ för musik i flera rum
• Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth
• En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar
• Koppla ihop upp till 5 izzy med izzylink™ för uppspelning i flera rum
• Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

Berika din ljudupplevelse
• 2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

Enkel användning
• Strömma all din musik via izzylink™
• Trådlös musikströmning via Bluetooth



 Spela musik i ett rum

Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din 
favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, 
oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.

izzylink™

izzylink™ är en trådlös teknik som använder IEEE 
802.11n-standarden för att aktivera ihopkopplingen 
av flera högtalare så att det bildar ett trådlöst 
nätverk. I nätverket går det att ansluta upp till fem 
högtalare utan någon router, Wi-Fi-lösenord eller 
någon app till en smart enhet för att konfigurera den. 
Du kan enkelt lägga till izzy-högtalare till nätverket 
och sedan lyssna på musik som spelas upp samtidigt i 
olika rum. Med en knapptryckning kan varje 
högtalare växla mellan enkelt läge för individuell 
användning eller gruppläge för uppspelning av musik 
i flera rum.

Konfigurera izzylink™ med en 
knapptryckning

Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för 
installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-

knappen på de två högtalare som du konfigurerar 
första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, 
fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller 
"Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny 
högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela 
upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är 
klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt 
även när högtalaren är urkopplad.

Stäng av huvudhögtalaren på ett smidigt 
sätt

I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare 
användas som huvudhögtalare och strömma musik 
till de andra. När du vill dela med dig av dina musik 
trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i 
rummet och delar den musiken från enheten direkt. 
Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer 
att spela samma musik i synk samtidigt. Precis så 
enkelt är det att dela musik med varandra.

2 högtalarelement i entusiastklass

izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 
2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt 
ljud som fyller hela rummet och basportarna utökar 
de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt 
ljud.
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Specifikationer
Kompatibilitet
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad med Retina-skärm, 
Nya 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:e generation eller senare
• andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller 

senare
• fungerar med: de flesta smarttelefoner med 

Bluetooth, musikenheter, surfplattor

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad
• Inbyggda högtalare: 2
• Högtalarelement: 2 x 2,5-tums fullregisterelement 

med basportar

Bekvämlighet
• Volymkontroll: Ratt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela 

världen, Snabbinstallationsguide
• Nätadapter: 100-240 V

Mått
• Produktmått (B x D x H): 165 x 118 x 165 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 269 x 211 x 158 

mm
• Produktvikt: 1,123 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1,837 kg
•
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