
 

 

Philips
Głośnik multiroom Spotify

Spotify Connect
Funkcja multiroom
Wystarczy nacisnąć przycisk Play

SW700M
Spotify w każdym pokoju

Usiądź wygodnie i rozkoszuj się realistycznym brzmieniem dzięki 2 audiofilskim przetwornikom i funkcji 

Spotify Connect. Słuchaj muzyki z serwisu Spotify przez dowolny głośnik, używając aplikacji Spotify jako 

pilota, i korzystaj z systemu w dowolnym pomieszczeniu bezprzewodowo. Aby kontynuować słuchanie, 

wystarczy nacisnąć przycisk Play.

Używanie aplikacji Spotify jako pilota do głośników
• Spotify Connect — bezproblemowa obsługa aplikacji natywnej
• Przesyłanie strumieniowe muzyki bezpośrednio do głośników, oszczędność baterii urządzenia 

przenośnego
• Muzyka grająca bez przerwy podczas połączeń, filmów i gier
• Przyciski bezpośredniego dostępu — bez wymaganych aplikacji, łatwiejsza obsługa

Głośniki multiroom dla Ciebie i Twojej rodziny
• Odtwarzanie muzyki z jednego głośnika lub wszystkich na raz
• Aplikacja towarzysząca Philips ułatwiająca konfigurację głośnika bezprzewodowego

Wystarczy nacisnąć przycisk Play
• Odtwarzanie ostatnio słuchanej ścieżki Spotify po jednym naciśnięciu przycisku Play
• Przerzucanie z pomieszczenia (głośnik A) do pomieszczenia (głośnik B)
• Naciśnij przycisk „Play”, aby skorzystać z funkcji „Music Follows Me” (Podążająca muzyka)

Naturalny, czysty dźwięk
• Naturalny, czysty dźwięk dzięki dwóm audiofilskim przetwornikom



 Spotify jako pilot

Za pomocą funkcji Spotify Connect można z 
łatwością przeglądać, poznawać i odtwarzać 
muzykę z dowolnego pomieszczenia w domu, 
używając urządzenia przenośnego jako pilota. 
Bezpośrednie połączenie ze Spotify pozwala 
odtwarzać muzykę wprost z chmury, dzięki 
czemu urządzenie przenośne może służyć do 
obsługi połączeń, filmów, a nawet znaleźć się 
poza zasięgiem bez przerywania odtwarzania 
muzyki. Zapewnia również większą 
oszczędność baterii, ponieważ zużycie energii 
do odtwarzania muzyki jest zminimalizowane. 
Jednocześnie nadal dostępne są wszystkie 
wspaniałe funkcje Spotify — od gotowych list 
po wysokie częstotliwości próbkowania. To 
rozwiązanie oferuje wszystko, czego 
potrzebujesz, aby odkrywać nową muzykę i 
słuchać jej w najlepszej jakości.

Głośniki multiroom

Głośniki multiroom umożliwiają odtwarzanie 
utworów w jednym pomieszczeniu lub w wielu 
na raz, dzięki czemu muzyka może podążać za 
Tobą po domu lub pozostać tam, gdzie chcesz. 
Każda osoba może odtwarzać muzykę z 
dowolnego wybranego głośnika, a po 
zakupieniu dodatkowych głośników można je 
w prosty sposób bezprzewodowo dodać do 
systemu.

Odtwarzanie ostatnio słuchanego 
utworu

Słuchaj swoich ulubionych utworów niemal bez 
przerwy. Wystarczy nacisnąć przycisk Play na 
głośniku, aby rozpocząć odtwarzanie utworu 
ostatnio słuchanego za pośrednictwem Spotify, 
nawet bez odblokowywania urządzenia 
przenośnego.

Funkcja „Music Follows Me” po 
naciśnięciu przycisku Play

Po naciśnięciu przycisku Play muzyka jest 
natychmiast odtwarzana z głośnika, niezależnie 
od tego, czy wcześniej odtwarzano ją w 
smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu 
przenośnym. Funkcja ta umożliwia również 
przerzucanie odtwarzania z jednego głośnika 
do drugiego w różnych pomieszczeniach.

Bezpośredni dostęp bez aplikacji

Poręczne przyciski sterujące (odtwarzanie/
wstrzymywanie, zwiększanie/zmniejszanie 

głośności, poprzedni/następny) zapewniają 
dostęp do wymaganych elementów bez 
konieczności korzystania z aplikacji. Po 
wybraniu albumu, listy odtwarzania lub stacji 
pomijanie utworów, powtarzanie lub 
wstrzymywanie muzyki można wykonać 
jednym naciśnięciem przycisku.

Dwa audiofilskie przetworniki

Dwa audiofilskie przetworniki w głośniku 
pozwalają uzyskać naturalne i czyste 
odwzorowanie dźwięku, a dwa porty basowe 
wzbogacają dźwięki o niskiej częstotliwości, 
tworząc bardzo głębokie i dynamiczne 
brzmienie — potężny dźwięk z niewielkiego 
urządzenia.

Aplikacja towarzysząca Philips

Aplikacja Philips SpeakerSet Multiroom 
Manager pomaga skonfigurować głośniki Philips 
multiroom Spotify i zarządzać nimi bez wysiłku. 
Wystarczy podłączyć nowy głośnik Philips 
multiroom Spotify do domowej sieci 
bezprzewodowej. Jeśli dysponujesz więcej niż 
jednym głośnikiem, użyj aplikacji do 
pogrupowania ich w ramach funkcji multiroom.
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Zalety
Głośnik multiroom Spotify
Spotify Connect Funkcja multiroom, Wystarczy nacisnąć przycisk Play
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Dźwięk
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Typy głośników: Wbudowany
• Wbudowane głośniki: 2
• Przetworniki głośn.: 2 pełnozakresowe 

przetworniki 2,5" z portami basowymi

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: Ogg Vorbis

Możliwości połączeń
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN 
(802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)

• Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 
128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, 
WPS-PBC, WPA2

Aplikacja do obsługi przez smartfon/
tablet
• Nazwa aplikacji: SpeakerSet, do pobrania 

bezpłatnie z Apple App Store/Google Play

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: 110–240 V
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, 

Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

298 x 108 x 175 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

348 x 190 x 220 mm
• Waga brutto: 1,79 lb
• Waga netto: 1,36 kg
•
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Dane techniczne
Głośnik multiroom Spotify
Spotify Connect Funkcja multiroom, Wystarczy nacisnąć przycisk Play

* Dla tego głośnika wymagane jest konto premium w serwisie Spotify.

http://www.philips.com

