
 

 

Philips izzy
altifalante portátil 
Multiroom sem fios

Bluetooth®
À prova de salpicos
Bateria recarregável
izzylink™ para Multiroom

BM6W
Um toque para reproduzir música 

em todas as divisões
O altifalante portátil izzy BM6 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. 

Graças à resistência a salpicos, pode levá-lo para a casa de banho, cozinha ou para o exterior. Comece 

com um e adicione mais para expandir a sua música a várias divisões. Configuração simples, sem router, 

palavras-passe nem aplicações.

Philips izzylink™ para música multiroom
• Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth
• Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações
• Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas
• Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

Concebido para o movimento
• Design à prova de salpicos ideal para utilização no exterior (IPX4)
• Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local
• Alterne facilmente entre a reprodução de música de 2 dispositivos com MULTIPAIR

Som equilibrado com nitidez
• Dois diafragmas de altifalantes e dois radiadores passivos proporcionam um som envolvente
• Potência de saída máxima RMS 2x7,5 W



 Reproduza música numa divisão

O altifalante izzy da Philips permite-lhe 
transmitir toda a sua música favorita a partir do 
seu telemóvel, tablet ou computador, 
independentemente da aplicação de música ou 
rádio que utiliza.

izzylink™

O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que 
utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a 
ligação de vários altifalantes para formar uma 
rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes 
sem precisar de um router, uma palavra-passe 
Wi-Fi nem qualquer aplicação de um 
dispositivo móvel inteligente para a 
configuração. Pode adicionar facilmente os 
altifalantes izzy à rede para desfrutar da 
reprodução de música em diferentes salas, em 
simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser 
alternado entre o modo simples para uso 
individual ou o modo de grupo para música em 
várias zonas com um só toque.

Um toque para configurar o izzylink™

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar 
de aplicações para a configuração. Basta premir 
o botão "GROUP" durante vários segundos 
nos dois altifalantes para configurar pela 
primeira vez. Repita este procedimento para 
adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada 
vez que prime o botão para agrupar durante 
vários segundos adiciona um novo altifalante 
de cada vez. Ter música em várias zonas nunca 
foi tão fácil. Quando concluída, a rede 
izzylink™ será guardada mesmo quando o 
altifalante é desligado da tomada.

Ligue facilmente o altifalante principal

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante 
individual pode ser o principal, transmitindo 
música para os outros. Quando pretende 
partilhar a sua própria música, prima o botão 
Bluetooth no altifalante na sua divisão e 
partilhe essa música instantaneamente a partir 
do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo 
grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma 
música em sincronização e em simultâneo. 
Partilhar música com outros é assim tão fácil.

Dois diafragmas de altifalantes

Equipado com dois diafragmas de 2" de gama 
total combinados com dois radiadores passivos 
oposto, o Philips izzy BM6 fornece um som 
equilibrado com nitidez.

Design à prova de salpicos
O design resistente à água permite-lhe 
divertir-se em ambientes húmidos e chuvosos. 
Testado segundo os padrões exigentes da 
IPX4, está comprovado que os componentes 
internos estão protegidos contra a exposição 
aos elementos, permitindo o entretenimento 
musical dentro de casa na casa de banho e na 
cozinha, ou mesmo ao ar livre, 
independentemente das previsões 
meteorológicas.

Alternar a música entre 2 dispositivos
Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em 
simultâneo para poder transmitir música a 
partir do aparelho pretendido, sem o 
incómodo de ter de desemparelhar e voltar a 
emparelhar. Para reproduzir uma música num 
dispositivo diferente, primeiro coloque a 
música em pausa no primeiro dispositivo e, em 
seguida, reproduza a música nova num 
dispositivo diferente para continuar. É perfeito 
para partilhar música com amigos, para festas 
ou simplesmente para reproduzir músicas 
diferentes guardadas em dispositivos 
diferentes. Permita que os amigos e a família 
emparelhem dispositivos em simultâneo, para 
poder alternar facilmente entre a música de 
todos.
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Compatibilidade
• Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 

e Bluetooth 2.1 ou superior
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad com ecrã Retina, novo 
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.ª geração ou posterior
• outros dispositivos de música: com Bluetooth da 

versão 2.1 ou superior
• Funciona com: a maioria dos smartphones com 

Bluetooth, dispositivos de música, tablets

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 7,5 W (ligado à 

corrente elétrica); 2 x 5 W (com bateria)
• Altifalantes: 2 diafragmas de 2" de gama total; 2 

radiadores passivos
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Funcionalidades
• Resistência à água: IPX4

Conetividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Acessórios
• Acessórios incluídos: Transformador CA/CC, 

Folheto de garantia mundial, Manual de instalação 
rápida

Potência
• Tempo de funcionamento a bateria: 8 h 

(Bluetooth), 4 h (Multiroom)

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 92 x 92 x 

200 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 122 x 122 x 

278 mm
• Peso do produto: 0,604 kg
• Peso incl. embalagem: 1,059 kg
•
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