
 

 

Philips izzy
Kannettava langaton 
monihuonekaiutin

Bluetooth®
Roiskesuojattu
Ladattava akku
izzylink™ monihuonetoistoon

BM6B
Musiikkia kaikkiin huoneisiin 

yhdellä napautuksella
Philipsin kannettavalla BM6-izzy-kaiuttimella voit toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden 

kautta. Roiskesuojattua kaiutinta voi käyttää myös kylpyhuoneessa, keittiössä tai pihalla. Voit lisätä 

järjestelmään useamman kaiuttimen ja toistaa musiikkia useassa huoneessa. Asennus on helppoa, sillä 

reititintä, salasanaa tai sovelluksia ei tarvita.

Philips izzylink™ – toista musiikkia useassa eri huoneessa
• Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta
• Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia
• Muodosta jopa 5 izzy-kaiuttimen ryhmä izzylink™-yhteydellä ja nauti musiikista useassa 

huoneessa
• Vaihda ryhmän pääkaiutinta yhdellä napautuksella

Suunniteltu mukaan otettavaksi
• Roiskesuojaus (IPX4) mahdollistaa ulkokäytön
• Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa
• Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla

Tasapainoinen, selkeä ääni
• Kaksi kaiutinelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen
• Enimmäislähtöteho (RMS) 2 x 7,5 W



 Toista musiikkia yhdessä huoneessa

Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa 
musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai 
tietokoneesta käytitpä mitä musiikki- tai 
radiosovellusta tahansa.

izzylink™

izzylink™ on langaton tekniikka, joka 
muodostaa IEEE 802.11n -standardin avulla 
langattoman verkon useiden kaiuttimien välille. 
Verkkoon voi yhdistää enintään viisi kaiutinta 
ilman reititintä, Wi-Fi-salasanaa tai älylaitteen 
mobiilisovellusta. Verkkoon voi lisätä helposti 
izzy-kaiuttimia, jolloin musiikkia voi toistaa 
samanaikaisesti useassa eri huoneessa. Kunkin 
kaiuttimen voi silti kytkeä yksittäistilaan 
erilliskäyttöä varten tai ryhmätilaan, jossa 
musiikkia voi toistaa monessa huoneessa 
yhdellä napautuksella.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella

Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä 
sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden 
kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä 
tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. 
Kullakin Group-painikkeen pitkällä 
painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin 
toistaminen useassa huoneessa on nyt 
helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on 
valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin 
irrotetaan.

Vaihda pääkaiutinta helposti

Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää 
mitä tahansa yksittäistä kaiutinta 
pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia 
toisiin. Painamalla huoneessasi olevan 
kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa 
haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. 
Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet 
toistavat samaa musiikkia synkronoidusti 
samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt 
uskomattoman helppoa.

Kaksi kaiutinelementtiä

Tasapainoista, selkeää ääntä tuottavassa 
Philipsin BM6-izzy-kaiuttimessa on kaksi 
kahden tuuman koko äänialueen 
kaiutinelementtiä sekä kaksi vastakkaista 
passiivielementtiä.

Roiskesuojaus
Vedenkestävää kaiutinta voi käyttää myös 
kosteissa olosuhteissa niin sisällä kuin 
ulkonakin. Sisäiset osat on suojattu tiukan 
IPX4-standardin mukaan, joten voit nauttia 
musiikista myös kylpyhuoneessa, keittiössä ja 
jopa ulkona sateisella säällä.

Vaihtele kahden yhdistetyn laitteen 
välillä
Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit 
suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta 
laitteesta tahansa – ilman pariliitosten 
katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen 
toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: 
pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen 
toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto 
toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu 
musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja 
eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. 
Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät 
laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden 
vaihtelu helppoa.
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Yhteensopivuus
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ja Retina-näyttö, uusi 
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. sukupolvi tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi
• Yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-

älypuhelimet, musiikkilaitteet, tablet-laitteet

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 7,5 W (verkkovirta) / 2 x 

5 W (paristo)
• Kaiuttimet: 2 x 2 tuuman koko äänialueen kaiutin, 

2 x passiivielementti
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Käyttömukavuus
• Vedenkestävyys: IPX4

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm)

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-asennusopas

Virta
• Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 h (Bluetooth), 

4 h (monihuone)

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 92 x 92 x 200 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 122 x 122 x 278 mm
• Laitteen paino: 0,604 kg
• Paino pakattuna: 1,059 kg
•
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