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t Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de 
op wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de 
y-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR

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

Verrijk uw luisterervaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Maximaal uitgangsvermogen van 130 W RMS



 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.

Muziek vanaf meerdere bronnen

Izzylink™ breidt al uw muziekbronnen en 
muziek- of radio-apps op smartphones, tablets 
en computers draadloos uit naar elke kamer.

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.

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.

Muziek wisselen tussen 2 apparaten
Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het 
streamen van muziek van elk willekeurig 
apparaat, zonder dat u steeds moet 
loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een 
nummer wilt afspelen op een ander apparaat, 
hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren 
op het eerste apparaat en vervolgens een 
nieuw nummer te starten op een ander 
apparaat. Perfect voor het delen van muziek 
met vrienden, voor feestjes of gewoon voor 
het afspelen van verschillende nummers die zijn 
opgeslagen op verschillende apparaten. 
Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd 
koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt 
luisteren.
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Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 130 W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Dome-tweeter
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, 4 inch woofer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Voorkeurzenders: 20
• RDS: Programmatype, Zendernaam
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB-poort
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Ladertype: Automatisch, Lade
• Schermtype: VFD-scherm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: FM-antenne, 

Wereldwijde garantiekaart, AC-netsnoer, Snelle 
gebruikershandleiding

• Afstandsbediening
• AC/DC-adapter: 100-240 V

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 486 x 281 x 337 

mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

140 x 215 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 305 mm
• Diepte hoofdunit: 249 mm
• Hoogte hoofdunit: 128 mm
• Breedte hoofdunit: 254 mm
• Gewicht van het product: 7,45 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 7,88 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Audioweergave
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Media afspelen: CD, MP3-CD, USB Flash Drive, 
CD-R/RW

• USB-modi voor directe weergave: Snel 
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Compatibiliteit
• iPod touch: 3e generatie of later
• 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 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 
3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus

• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 
en Bluetooth 2.1 of hoger

•
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