
 

 

Philips
Spotify-
monihuonekaiuttimen 
sovitin

Spotify Connect
Monihuone
PLAY-painikkeen painaminen 
riittää

SW100M
Spotify joka huoneessa

Kuuntele Spotifyta hifijärjestelmän kautta
Nauti Spotifyn musiikista Philipsin Spotify-monihuonesovittimen avulla. Kun liität sen, voit 
toistaa Spotifyn musiikkia hifijärjestelmällä. Spotify-sovellus toimii kaukosäätimenä, ja voit 
suoratoistaa musiikkia kaikkiin huoneisiin. Jatka kuuntelua Play-painikkeella.

Spotify-sovelluksen käyttö kaiuttimien kaukosäätimenä
• Helppo ja vaivaton Spotify Connect
• Musiikkia toistetaan suoraan kaiuttimista, mikä säästää akkua
• Jatkuva musiikin toisto puheluiden, videoiden ja pelien aikana
• Ohjaa suoraan kaiuttimesta – sovellusta ei tarvita

Monihuonejärjestelmä koko perheen iloksi
• Kuuntele musiikkia vain yhdestä kaiuttimesta tai kaikista yhtä aikaa
• Philips Companion -sovellus helpottaa langattomien kaiuttimien määritystä

PLAY-painikkeen painaminen riittää
• Kuuntele viimeksi kuunneltua Spotify-kappaletta painamalla toistopainiketta
• Siirry kuuntelemaan musiikkia kaiuttimesta A toisen huoneen kaiuttimeen B
• Paina toistopainiketta ja anna musiikin seurata

Joustava äänilähtö
• Liitä musiikkijärjestelmäsi suoraan Spotifyhin
• Joustava äänilähtö: (analoginen) AUX-lähtö, (digitaalinen) COAX ja OPTIC



 Spotify kaukosäätimenä

Spotify Connect -sovelluksella voi helposti 
selata, hakea ja soittaa musiikkia kotisi missä 
tahansa huoneessa kaukosäätimenä toimivan 
älylaitteen avulla. Voit soittaa Spotify-musiikkia 
suoraan pilvipalvelusta ja samalla käyttää 
älylaitetta puheluihin ja videoihin jopa 
kuuluvuusalueen ulkopuolella musiikkia 
keskeyttämättä. Näin musiikin kuuntelu 
kuluttaa myös mahdollisimman vähän 
älylaitteen akkuvirtaa. Voit käyttää Spotifyn 
kaikkia ominaisuuksia aivan kuten ennenkin 
aina valmiista soittolistoista suureen 
näytteenottotaajuuteen. Nauti uudesta 
musiikista parhaimmillaan.

Monihuonekaiuttimet

Monihuonekaiuttimen sovitin mahdollistaa 
musiikin kuuntelun yhdessä tai useammassa 
huoneessa yhtä aikaa. Nauti siis musiikista 
kaikkialla kotonasi tai vain tietyissä huoneissa. 
Sovittimen avulla perheenjäsenet voivat myös 
määrittää omia kaiuttimiaan, ja kun Spotify-
laitteita hankitaan lisää, ne voidaan yhdistää 
järjestelmään helposti ja langattomasti.

Viimeksi kuuntelemasi kappale suoraan 
toistopainikkeella

Nyt voit kuunnella lempimusiikkiasi lähes 
keskeytyksettä. Kun painat kaiuttimen 
toistopainiketta, se jatkaa suoraan edellisen 
kappaleen toistoa, eikä sinun tarvitse 
käynnistää sitä erikseen älylaitteen kautta.

Paina toistopainiketta ja anna musiikin 
seurata

Kun painat toistopainiketta, musiikki alkaa heti 
soida kaiuttimesta, vaikka kappaletta olisi 
viimeksi kuunneltu älypuhelimesta, tablet-
laitteesta tai jostain muusta älylaitteesta. 
Toiminnon avulla voi myös helposti vaihtaa 
musiikin toiston kaiuttimesta toiseen.

Käyttö ilman sovellusta

Kaiuttimessa on kätevät ohjauspainikkeet 
yleisimmin käytettäville toiminnoille (toisto/

tauko, äänenvoimakkuus, edellinen/seuraava). 
Kun olet valinnut sovelluksen kautta albumin, 
soittolistan tai aseman, voit ohittaa, toistaa tai 
keskeyttää kappaleita suoraan kaiuttimen 
painikkeilla.

Joustava äänilähtö

Spotify-monihuonekaiuttimen sovittimen avulla 
voit kuunnella Spotifyta mistä tahansa laitteesta 
huippu-hifi-järjestelmistä perinteisiin 
musiikkisoittimiin digitaalisen 
koaksiaaliliitännän, OPTICAL OUT -liitännän ja 
analogisen AUX OUT -liitännän avulla. Nauti 
joustavuudesta: kuuntele musiikista mistä 
tahansa laitteesta.

Philips Companion -sovellus

Philips-monihuonekaiuttimien asennus ja 
ohjaus on helppoa Philips SpeakerSet 
Multiroom Manager -sovelluksen avulla. Liitä 
vain uudet Philips Spotify -
monihuonekaiuttimet kodin langattomaan 
verkkoon. Jos kaiuttimia on useita, voit 
sovelluksen avulla ryhmittää kaiuttimet 
joustavasti monihuonekäyttöön.
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Kohokohdat
Spotify-monihuonekaiuttimen sovitin
Spotify Connect Monihuone, PLAY-painikkeen painaminen riittää
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Ääni
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 1000 mV (RMS)

Sähkötekniset tiedot
• Äänen signaali-kohina-suhde: >62 dB dB

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: Ogg Vorbis

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: 2 x RCA (ääni), digitaalinen äänen 

koaksiaalilähtö
• Ääniliitännät: Optinen digitaalinen äänilähtö
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802.11n), Langaton lähiverkko (802.11g), 
Langaton lähiverkko (802.11b)

• Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, 

WPA, WPS-PBC, WPA2

Älypuhelin/tablet-sovellus
• Sovelluksen nimi: SpeakerSet, ilmainen lataus 

(Apple App Store / Google Play)

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: 110–240 V
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 179 x 105 x 66 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 207 x 83 x 181 mm
• Kokonaispaino: 0,59 naulaa
• Nettopaino: 0,4 kg
•

SW100M/10

Tekniset tiedot
Spotify-monihuonekaiuttimen sovitin
Spotify Connect Monihuone, PLAY-painikkeen painaminen riittää

* Kaiutin vaatii Spotify Premium -tilin.

http://www.philips.com

