
 

 

Philips izzy
bezdrátový přenosný 
reproduktor pro více 
místností

Bluetooth®
Odolnost proti zvýšené vlhkosti
Nabíjecí baterie
funkce izzylink™ pro více 
místností

BM6B
Přehrávání hudby v každé místnosti 

jedním dotykem
S přenosným reproduktorem izzy BM6 můžete přehrávat hudbu bezdrátově přes Bluetooth. Je odolný 

proti stříkající vodě, takže si ho můžete vzít do koupelny, kuchyně nebo ven. Začněte s jedním 

a postupně přidávejte další a přehrávejte hudbu ve více místnostech. Snadné nastavení bez routeru, 

hesla či aplikací.

Reproduktor Philips izzylink™ pro hudbu ve více místnostech
• Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth
• Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací
• Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech
• Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině

Navržen pro cesty
• Voděodolné provedení ideální pro venkovní používání (IPX4)
• Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli
• S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními

Vyvážený čistý zvuk
• Dva měniče a pasivní reproduktory vytvářejí dokonalý zvuk
• Maximální výstupní výkon 2x7,5 W RMS



 Přehrávejte hudbu v jedné místnosti

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje 
streamovat veškerou oblíbenou hudbu 
z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez 
ohledu na to, kterou hudební či rádiovou 
aplikaci používáte.

izzylink™

izzylink™ je bezdrátová technologie, která 
využívá standard IEEE 802.11n, který umožňuje 
propojit více reproduktorů a vytvořit 
bezdrátovou síť. Síť může propojit až pět 
reproduktorů bez nutnosti použít pro 
nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli 
mobilní aplikaci chytrého zařízení. 
Reproduktory izzy můžete snadno připojit 
k síti a užít si poslech hudby v různých 
místnostech současně. Každý reproduktor lze 
jedním klepnutím přepínat mezi režimem 
s jedním reproduktorem pro individuální 
použití nebo skupinovým režimem pro poslech 
hudby ve více místnostech.

Stačí jedno klepnutí pro nastavení 
technologie izzylink™

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani 
žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze 
stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou 
reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li 
přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým 
dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte 
vždy jeden nový reproduktor. Užívat si hudby 
ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po 
dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ 
uložena i po vypojení reproduktoru.

Jednoduše změňte hlavní reproduktor

V rámci každé skupiny izzylink™ může být 
kterýkoli reproduktor hlavním a streamovat 
hudbu do ostatních. Chcete-li sdílet svoji 
vlastní hudbu, stiskněte tlačítko Bluetooth na 
reproduktoru v místnosti a hudba ze zařízení 
se okamžitě nasdílí. Ostatní reproduktory 
z téže skupiny izzylink™ přehrají současně 
a synchronizovaně stejnou hudbu. Sdílení 
hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.

Dva reproduktory

Pomocí dvou 2" širokopásmových 
reproduktorů, které jsou propojené s dvěma 
protilehlými pasivními reproduktory, přináší 
reproduktor Philips izzy BM6 vyvážený a čistý 
zvuk.

Voděodolné provedení
Díky voděodolnému provedení si můžete 
dopřát zábavu i v mokru a dešti. Vnitřní 
součásti byly testovány podle přísných 
standardů IPX4 a bylo prokázáno, že jsou 
chráněny před působením živlů. Potěšení 
z hudby je tedy po ruce doma v koupelně, 
kuchyni nebo i venku – nezávisle na počasí.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními
Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a 
streamujte hudbu z libovolného zařízení bez 
nepříjemného párování a rušení párování. 
Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, 
pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak 
pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném 
zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby 
s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání 
hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte 
zařízení přátel i rodinných příslušníků 
najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli 
snadněji přepínat.
BM6B/10

Přednosti
Bezdrátový přenosný reproduktor pro více místností
Bluetooth® Odolnost proti zvýšené vlhkosti, Nabíjecí baterie, funkce izzylink™ pro více místností



Datum vydání 2016-03-21

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Kompatibilita
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejem Retina, 
nový 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. generace nebo novější
• další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo 

novější
• spolupracuje s: většina chytrých telefonů 

s Bluetooth, hudební zařízení, tablety

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 7,5 W (síťové 

napájení) / 2 x 5 W (baterie)
• Reproduktory: 2 x 2" širokopásmové 

reproduktory, 2 x pasivní reproduktory

• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4

Možnosti připojení
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťový adaptér, 

Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Spotřeba
• Provozní doba při napájení baterií: 8 hodin 

(Bluetooth), 4 hodiny (více místností)

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 92 x 92 x 200 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 122 x 122 x 278 mm
• Hmotnost výrobku: 0,604 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,059 kg
•
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