
 

 

Philips Fidelio
Bezvadu Multiroom 
mūzikas sistēma

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

BM90
Viens pieskāriens, lai atskaņotu 
mūziku katrā telpā

Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties 
pogai, mūzika no viedtālruņiem,, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no 
katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• 200 W RMS kopējā izejas jauda
• 3.1 skaļruņu sistēma ar iebūvētu subvūferi
• PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
• LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Philips izzylink™ mūzikai vairākās telpās
• Savienojiet līdz 5 izzy ierīces dažādās telpās, izmantojot izzylink™
• Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm
• Straumējiet visu mūziku, izmantojot izzylink™
• Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth



 izzylink™

izzylink™ ir bezvadu tehnoloģija, kas izmanto 
standartu IEEE 802.11n, lai izveidotu vairāku 
skaļruņu savienojumu bezvadu tīklam. Tīklā bez 
maršrutētāja var savienot piecus skaļruņus, un 
iestatīšanai nav nepieciešama Wi-Fi parole vai 
viedtālruņa mobilā lietotne. izzy skaļruņus var 
viegli pievienot tīklam, lai klausītos mūziku 
vienlaikus vairākās istabās. Ar vienu pieskārienu 
katru skaļruni joprojām var pārslēgt vienkāršajā 
režīmā individuālai lietošanai vai grupas režīmā, 
lai mūziku atskaņotu vairākās telpās.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, 
paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz 
diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu 
"GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai 
pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk 
nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek 
pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga 
atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā 
jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ 
tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa 
atvienošanas.

Atskaņojiet mūziku vienā telpā

Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu 
iecienīto mūziku no tālruņa, planšetdatora vai 
datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio 
lietotni izmantojat.

Viegla galvenā skaļruņa pārslēgšana

Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt 
galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja 
vēlaties atskaņot un kopīgot savu mūziku, 
nospiediet Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu 
istabā un uzreiz kopīgojiet savu mūziku no 
savas ierīces. Jūsu mūziku sinhronizēti atskaņos 
arī citi skaļruņi tajā pašā izzylink™ grupā. 
Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.
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Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 

režīmi, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., 
LivingSound

• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 200 W

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu 

sist., 5" zemfrekvenču skaļrunis
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 4
• Basu skaļruņu tipi: pasīvs

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums
• Antena: FM antena (75 omu)
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
• Automātiska digitālā regulēšana

Savienojamība
• USB: USB resurss
• Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
• Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, USB 

modinātāja signāls
• Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Ielādētāja tips: slots
• Displeja tips: VFD displejs

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena, 

Vispasaules garantijas brošūra, Ātrā lietotāja 
pamācība

• Tālvadības pults
• AC/DC Adapteris: 220–240 V

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 300 x 300 x 994 

mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 13,2 kg
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 356 x 344 x 1110 mm
• Produkta svars: 11 kg

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 220–240 V, 50/60 Hz

Audio atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB 
zibatmiņas disks

• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 
priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Saderība
• iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ar Retina displeju, 
jaunais iPad

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus

• Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 
2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku

•
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