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зикалната система Philips izzy изпълнява музика през Bluetooth, CD/USB и FM. С едно 

косване на бутона музиката от смартфоните, CD/USB и радиостанциите ще се изпълнява 

новременно във всеки високоговорител izzy във всяка стая. Лесна настройка без рутер, парола 

и приложение.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR

Philips izzylink™ за музика в няколко стаи
• Групирайте до 5 izzy високоговорителя с izzylink™ за забавление в няколко стаи
• Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без 
приложения

• Поточно предаване на цялата ви музика през izzylink™
• Възпроизвеждайте безжично музика в една стая чрез Bluetooth
• Променете главния високоговорител само с едно докосване

Обогатете своето звуково изживяване
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика



 izzylink™

izzylink™ е безжична технология, която 
използва стандарта IEEE 802.11n, за да 
позволи свързването на няколко 
високоговорителя с цел създаване на 
безжична мрежа. Мрежата свързва до пет 
високоговорителя, без да има нужда от 
маршрутизатор, парола на Wi-Fi мрежа или 
някакво мобилно приложение за смарт 
устройство за настройка. Можете с лекота 
да добавяте izzy високоговорители към 
мрежата, за да се насладите на музика, 
която се възпроизвежда едновременно в 
различни стаи. Всеки високоговорител 
може да бъде превключван от режим за 
индивидуално използване на групов режим 
за музика в няколко стаи с едно докосване.

Едно докосване за настройка на 
izzylink™

Без маршрутизатор, без парола, без 
приложения, необходими за настройка. 
Просто натиснете продължително бутона 

"ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за 
да ги настроите за пръв път. Повторете, за 
да добавите трети, четвърти или пети 
високоговорител. Всяко продължително 
натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя 
по един нов високоговорител. Слушането 
на музика в няколко стаи никога не е било 
по-лесно. Щом приключи, мрежата 
izzylink™ ще бъде запазена дори когато 
високоговорителят е изключен.

Музика от много източници

izzylink™ разширява обхвата на всичките ви 
музикални източници, музикални или радио 
приложения на смартфони, таблети или 
компютри до всяка стая безжично.

Възпроизвеждайте музика в една стая

Високоговорителят Philips izzy ви позволява 
да предавате поточно любимата си музика 
от телефона, таблета или компютъра без 
значение кое приложение за музика или 
радио използвате.

Лесно превключване на водещия 
високоговорител

Във всяка izzylink™ група всеки отделен 
високоговорител може да бъде главен, 
предавайки поточно музика на другите. 
Когато искате да поемете инициативата и 
да споделяте своята музика, натиснете 
бутона за Bluetooth на високоговорителя 
във вашата стая и споделете тази музика от 
вашето устройство мигновено. Другите 
високоговорители в същата izzylink™ група 
едновременно ще възпроизвеждат същата 
музика в синхрон. Споделянето на музика 
един с друг е наистина толкова лесно.

Обменяйте музика между 2 
устройства
Сдвоявайте едновременно с две смарт 
устройства, така че да можете да предавате 
поточно музика от което си искате 
устройство без прекъсване на сдвояването 
и повторно сдвояване. За изпълнение на 
песен на друго устройство първо спрете 
песента на оригиналното устройство и след 
това пуснете новата песен на друго 
устройство, което ще поеме щафетата. 
Идеално е за споделяне с приятели, за 
партита или просто за възпроизвеждане на 
различни песни, съхранявани на различни 
устройства. Оставете приятелите и 
роднините си да сдвояват едновременно, за 
да можете да обменяте музика лесно.
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Звук
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук

• Максимална изходна мощност (RMS): 130 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: Куполен 
високоговорител високи честоти

• Основен високоговорител: Двулентов, 4" 
високоговорител за ниски честоти

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Предварително настроени станции: 20
• RDS: Тип на програмата, Име на станцията
• LNA - антена: FM антена (75 ома)
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Автоматична цифрова настройка

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB хост
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт
• Аларми: CD аларма, USB аларма
• Часовник: На основния дисплей, Таймер за 
заспиване

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
чекмедже

• Тип на дисплея: VFD дисплей

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: FM антена, Листовка с 
гаранция за цял свят, Захранващ кабел, Кратко 
ръководство за употреба

• Дистанционно управление
• AC/DC адаптер: 100-240 V

Размери
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 486 x 281 x 

337 мм
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

140 x 215 мм
• Височина на основния високоговорител: 

305 мм
• Дълбочина на главния блок: 249 мм
• Височина на главния блок: 128 мм
• Ширина на главния блок: 254 мм
• Тегло на изделието: 7,45 кг
• Тегло вкл. опаковката: 7,88 кг

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 
USB флаш устройство, CD-R/RW

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, повторение, 
разбъркване, стоп

Съвместимост
• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с Retina дисплей, 
новият iPad

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

• таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и 
Bluetooth 2.1 или следващи версии

•
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