
 

 

Philips izzy
bezdrôt. pren. reprod. 
s hudbou vo viac 
miestnost.

Bluetooth®
Odolné voči ostriekaniu
Nabíjateľná batéria
izzylink™ pre hudbu vo viac 
miestnost.

BM6B
Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach 
jediným ťuknutím
Prenosný reproduktor Philips izzy BM6 prehráva hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth. Je odolný voči 

ošpliechaniu, takže si ho môžete zobrať do kúpeľne, do kuchyne alebo aj von. Začnite jedným 

a postupne pridajte ďalšie a rozšírte si hudbu do viacerých miestností. Jednoduché nastavenie, žiadny 

smerovač, heslá ani aplikácie.

Philips izzylink™ na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach
• Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth
• Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií
• Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na 

viacerých miestach
• Zmeňte hlavný reproduktor skupiny stlačením jedného tlačidla

Ako stvorený na cestovanie
• Prevedenie odolné voči striekajúcej vode ideálne na použitie v exteriéri (IPX4)
• Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek
• Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR

Jasný vyvážený zvuk
• Dva budiče reproduktorov a pasívne radiče zaručia pohlcujúci zvuk
• Maximálny výstupný výkon: 2 x 7,5 W RMS



 Prehrávajte hudbu v jednej miestnosti

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje 
preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu, 
tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ 
hudobnej aplikácie alebo aplikácie na 
prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú 
používate.

izzylink™

izzylink™ je bezdrôtová technológia 
využívajúca štandard IEEE 802.11n, ktorý 
umožňuje prepojiť viacero reproduktorov 
a vytvoriť bezdrôtovú sieť. Pomocou siete 
možno prepojiť až päť reproduktorov bez 
potreby použitia smerovača, hesla Wi-Fi alebo 
akejkoľvek mobilnej aplikácie inteligentného 
zariadenia na jej nastavenie. Jednoduchý 
spôsob pridania reproduktorov Izzy do siete 
vám umožní vychutnať si prehrávanie hudby 
v rôznych miestnostiach. Každý reproduktor 
možno stlačením jedného tlačidla prepínať 
medzi jednoduchým režimom na samostatné 
použitie a skupinovým režimom na 
prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach.

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného 
tlačidla

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, 
heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení 
jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch 
dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). 
Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. 
reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní 
tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový 
reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých 
miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. 
Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená 
aj po odpojení reproduktora.

Jednoduché prepnutie hlavného 
reproduktora

V každej skupine izzylink™ môže jeden 
z reproduktorov slúžiť ako hlavný 
reproduktor a prenášať hudbu do ostatných 
reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju 
vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na 
reproduktore vo vašej izbe a spustite okamžité 
zdieľanie prehrávanej hudby z vášho 
zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej 
skupine izzylink™ začnú synchronizovane 

prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie 
hudby je proste také jednoduché.

Dva budiče reproduktorov

Vďaka dvom 2” budičom s plným rozsahom 
a dvom protistojným pasívnym radičom 
poskytuje reproduktor Philips izzy BM6 jasný 
a vyvážený zvuk.

Prevedenie odolné voči striekajúcej vode
Vďaka vodeodolnému dizajnu ho môžete 
používať aj vo vlhkom a daždivom prostredí. 
Testy dokázali, že vnútorné komponenty sú v 
súlade so striktnými štandardmi IPX4, takže sú 
chránené pred živlami a umožňujú počúvanie 
hudby v kúpeľni, kuchyni, či dokonca vonku, a 
to bez ohľadu na počasie.

Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami
Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými 
zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu 
z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého 
ukončenia párovania a opätovného spárovania. 
Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, 
najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom 
zariadení a potom prehrajte novú skladbu na 
inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby 
s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na 
prehrávanie skladieb uložených v rôznych 
zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, 
nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu 
budete môcť jednoducho prepínať medzi 
svojimi a ich skladbami.
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Kompatibilita
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejom 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. generácia alebo novšie
• ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou 

Bluetooth 2.1 alebo novšou
• pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou 

Bluetooth, hudobnými zariadeniami, tabletmi

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 7,5 W (napájanie zo 

siete)/2 x 5 W (batéria)
• Reproduktory: 2 x 2" budiče s plným rozsahom, 2 

x pasívne radiče
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Vybavenie a vlastnosti
• Vodotesnosť: IPX4

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm)

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Záručný 

list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla 
inštalačná príručka

Príkon
• Prevádzkový čas batérie: 8 hodín (Bluetooth), 

4 hodiny (prehrávanie vo viacerých miestnostiach)

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 92 x 92 x 200 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 122 x 122 x 278 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,604 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,059 kg
•
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