
 

 

Philips
Spotify Multiroom-
luidspreker

Spotify Connect
Multiroom
Druk gewoon op 'PLAY'

SW700M
Spotify in elke kamer

Geniet van authentiek geluid dankzij twee drivers voor echte audiofielen en Spotify Connect. Luister 

naar Spotify op een willekeurige luidspreker en gebruik de Spotify-app als afstandsbediening om uw 

systeem draadloos uit te breiden naar een willekeurige kamer en verder te gaan met luisteren waar u 

was gebleven.

De Spotify-app als afstandsbediening voor uw luidsprekers
• Spotify Connect-app voor moeiteloos muziek afspelen
• Muziek streamt rechtstreeks via de luidsprekers, zonder gebruik van de accu van uw mobiele 

apparaat
• Muziek blijft spelen tijdens gesprekken, video's en games
• Knoppen voor snelle toegang - geen app vereist, voor een eenvoudigere bediening

Multiroom-luidsprekers voor u en uw gezin
• Muziek afspelen vanuit één luidspreker of vanuit allemaal tegelijk
• Eenvoudig draadloos muziek luisteren via luidsprekers met de Philips Companion-app

Druk gewoon op de 'PLAY'-knop
• Eén keer drukken op 'Play' voor het laatst geluisterde Spotify-nummer
• Van kamer (luidspreker A) naar kamer (luidspreker B)
• Druk op 'Play' voor 'Music Follows Me'

Natuurlijk, helder geluid
• Natuurlijk helder geluid met 2 drivers voor de echte kenner



 Spotify als afstandsbediening

Als u Spotify Connect gebruikt kunt u 
gemakkelijk muziek zoeken, ontdekken en 
afspelen vanuit iedere kamer in huis met uw 
smartphone als afstandsbediening. Met een 
directe verbinding met Spotify kunt u muziek 
rechtstreeks afspelen uit de cloud, zodat u uw 
mobiele apparaat kunt gebruiken voor 
oproepen, video's of zelfs buiten het bereik 
zonder onderbreking van uw muziek. Dit is 
ook beter voor de accu, omdat de energie die 
wordt gebruikt voor muziek is 
geminimaliseerd. Al dezelfde geweldige 
Spotify-functies zijn aanwezig, van de kant-en-
klare lijsten naar de hoge 
bemonsteringsfrequenties. Door optimale 
prestaties hebt u alles wat u nodig hebt om 
nieuwe muziek te ontdekken en te luisteren.

Multiroom-luidsprekers

Met Multiroom-luidsprekers kunt u nummers 
afspelen in één kamer, of in meerdere kamers 
tegelijkertijd, zodat u uw muziek overal kunt 
luisteren in huis waar u ook heen gaat of alleen 
op de plek waar u het wilt. Iedereen kan 
muziek afspelen op een bepaalde luidspreker, 
en als er extra luidsprekers zijn gekocht 
kunnen ze gemakkelijk en draadloos worden 
toegevoegd aan het systeem.

'Play' voor het laatst geluisterde 
nummer

Luister bijna zonder onderbrekingen naar uw 
favoriete muziek. Druk gewoon op 'Play' op de 
luidspreker om te beginnen met afspelen van 
het laatste nummer dat u hebt gehoord via 
Spotify, zonder dat u uw mobiele apparaat 
hoeft te ontgrendelen.

'Play' voor 'Music Follows Me'

Wanneer u op 'Play' drukt, komt er direct 
muziek uit de luidspreker, ongeacht of u de 
muziek het laatst hebt afgespeeld op een 
smartphone, tablet of een ander smart device. 
Met deze functie hebt u ook de mogelijkheid 
om de muziek van één luidspreker op een 
andere luidspreker af te spelen in verschillende 
kamers.

Direct toegang zonder de app

Handige bedieningsknoppen (afspelen/
onderbreken, volume omhoog/omlaag, naar de 
vorige/volgende) bieden u toegang tot de 

knoppen die u wilt, zonder gedoe met een app. 
Wanneer u een album, afspeellijst of zender 
hebt geselecteerd, kunt u gemakkelijk tracks 
overslaan, herhalen of de muziek pauzeren met 
één druk op de knop.

Twee drivers voor de echte kenner

Twee drivers voor de echte kenner in de 
luidspreker voor heldere en natuurlijke 
geluidsweergave, terwijl twee baspoorten lage 
basfrequenties uitzenden. Dit zorgt voor een 
overweldigend en dynamisch geluid. Geniet 
van een krachtig geluid in een compact 
formaat.

Philips Companion-app

De Philips SpeakerSet Multiroom Manager-app 
helpt u moeiteloos bij het instellen en beheren 
van uw Philips Spotify Multiroom-luidsprekers. 
Sluit gemakkelijk uw nieuwe Philips Spotify 
Multiroom-luidspreker aan op uw draadloze 
thuisnetwerk. Als u meer dan één luidspreker 
hebt, gebruik dan de app om de Multiroom-
luidsprekers op een flexibele manier te 
groeperen.
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Kenmerken
Spotify Multiroom-luidspreker
Spotify Connect Multiroom, Druk gewoon op 'PLAY'
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Geluid
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekerdrivers: 2 drivers van 2,5 inch met 

volledig bereik en baspoorten

Audioweergave
• Compressie-indeling: Ogg Vorbis

Connectiviteit
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

(802.11n), Draadloos LAN (802.11g), Draadloos 
LAN (802.11b)

• Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPA2

App voor smartphone/tablet
• Naam app: SpeakerSet, gratis te downloaden via de 

Apple App store/Google Play

Accessoires
• AC/DC-adapter: 110 - 240 V
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 298 x 108 x 175 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 348 x 190 x 220 

mm
• Brutogewicht: 1,79 lb
• Nettogewicht: 1,36 kg
•
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Specificaties
Spotify Multiroom-luidspreker
Spotify Connect Multiroom, Druk gewoon op 'PLAY'

* Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.
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