
 

 

Philips
Spotify flerrumsadapter

Spotify Connect
Flerrumsfunktion
Tryck bara på 
uppspelningsknappen

SW100M
Spotify i alla rum

Lyssna på Spotify på ditt HiFi-system
Lyssna på all musik i Spotify med Philips Spotify flerrumsadapter. Det är bara att ansluta 
den så är du redo att spela Spotify på ditt HiFi-system. Spotify-appen är din fjärrkontroll 
och du kan strömma ditt vilket rum som helst. Tryck på play för att börja där du slutade.

Använd Spotify-appen som en fjärrkontroll till högtalarna
• Spotify Connect för en enkel app-användning
• Musiken strömmas direkt i högtalarna, spara på mobiltelefonens batteri
• Musiken fortsätter att spelas upp under samtal, video och spel
• Direktknappar – enkel kontroll och utan någon app

Högtalare för flera rum för dig och din familj
• Spela upp musik på en högtalare i taget eller alla på en gång
• Philips Companion-appen förenklar inställningen av trådlösa högtalare

Tryck bara på uppspelningsknappen
• Tryck på uppspelningsknappen för att spela upp den senast spelade låten i Spotify
• Byt från rum (högtalare A) till rum (högtalare B)
• Tryck på uppspelningsknappen så följer musiken dig

Flexibel ljudutgång
• Anslut ditt musiksystem för att spela upp direkt från Spotify
• Flexibel utgång: (analog) AUX-utgång, (digital) COAX och OPTIC



 Spotify som en fjärrkontroll

Med Spotify Connect kan du enkelt utforska 
musikutbudet samt söka bland och spela upp 
musik i alla rum genom att använda en 
smartenhet som fjärrkontroll. Med en 
direktanslutning till Spotify kan du lyssna på 
musik direkt från molnet så att du samtidigt 
kan använda enheten för samtal och videoklipp 
och till och med lämna uppspelningsområdet 
utan att behöva pausa musiken. Den här typen 
av användning drar också mindre batteriström, 
eftersom mängden energi som förbrukas vid 
musikuppspelningen har minimerats. Du har 
tillgång till alla praktiska Spotify-funktioner – 
från de färdiga listorna till den höga 
samplingsfrekvensen. Allt som behövs för att 
upptäcka ny musik och lyssna på den när den är 
som bäst!

Högtalare för flera rum

Med Spotify flerrumsadapter kan du spela upp 
musik i ett eller flera rum. På så vis kan du 
antingen ta med dig musiken runt om i huset 
eller begränsa uppspelningen till ett rum. 
Andra personer som befinner sig i huset kan 
spela upp musik på valfri högtalare, och om ni 
köper till extra Spotify-enheter kan de enkelt 
läggas till i systemet trådlöst.

"Spela upp" för den senast spelade låten

Lyssna på din favoritlåt nästan helt utan 
avbrott. Tryck bara på uppspelningsknappen på 
högtalaren så spelas den senast spelade låten i 
Spotify upp, utan att du ens behöver låsa upp 
smartenheten.

Tryck på uppspelningsknappen så följer 
musiken dig

När du trycker på uppspelningsknappen spelas 
musiken upp direkt på högtalaren, oavsett om 
du senast använde en smarttelefon, surfplatta 
eller en annan smartenhet. Med den här 
funktionen så kan du också växla mellan olika 
högtalare i olika rum.

Direktåtkomst utan appen

Med de praktiska kontrollknapparna (för att 
spela upp och pausa, höja och sänka volymen 
och gå till föregående och nästa spår) får du 

tillgång till funktionerna utan att behöva 
använda appen. När du väl har valt ett album, 
en spellista eller en kanal så kan du välja att 
hoppa över eller upprepa spår eller att pausa 
musiken bara genom en knapptryckning.

Flexibel utgång

Lyssna på Spotify från alla enheter med Spotify 
flerrumsadapter. Koppla ihop allt från 
toppmoderna HiFi-system till mer klassiska 
enheter med digitala koaxiala, optiska utgångar 
och analog AUX-utgång. Anslut smidigt dina 
olika enheter och låt musiken omfamna dig.

Philips Companion-app

Med Philips SpeakerSet Multiroom Manager-
app kan du enkelt konfigurera och hantera dina 
Philips Spotify-högtalare för flera rum bara 
genom att ansluta högtalarna till det trådlösa 
nätverket. Om du har fler än en högtalare kan 
du gruppera högtalarna för flerrumsanvändning 
via appen.
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Ljud
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 1 000 mV (RMS)

Elektroniska funktioner
• Signal/brusförhållande: > 62 dB

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Ogg Vorbis

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: 2 x RCA (ljud), digital koaxial 

utgång för ljud
• Ljudanslutningar: Optisk digital ljudutgång
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802.11n), 

Trådlöst LAN (802,11g), Trådlöst LAN (802.11b)
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

WEP, WPA, WPS-PBC, WPA2

App för smarttelefon/surfplatta
• App-namn: SpeakerSet, kostnadsfri hämtning från 

Apple App store/Google Play

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 110-240 V
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, 

Garantisedel för hela världen

Mått
• Produktmått (B x D x H): 179 x 105 x 66 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 207 x 83 x 

181 mm
• Bruttovikt: 0,59 lb
• Nettovikt: 0,4 kg
•
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* Spotify Premium krävs för den här högtalaren.
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