
 

 

Philips
Spotify multiroom-
høyttaler

Spotify Connect
Multiroom
Spill av med én knapp

SW750M
Spotify i alle rom

Få autentisk lyd helt enkelt med fire drivere for hi-fi-entusiaster og Spotify Connect. Du 
kan spille av Spotify på enhver høyttaler ved å bruke Spotify-appen som fjernkontroll. 
Utvid systemet helt trådløst til alle rom, og fortsett å spille av musikken der du slapp.

Bruke Spotify-appen som fjernkontroll for høyttalerne
• Spotify Connect for en enkel, brukervennlig app
• Musikken streames direkte til høyttalerne og sparer mobilbatteriet
• Musikken spilles av under telefonsamtaler, videoer og spill
• Knapper for direkte tilgang – du trenger ingen app, for enklere kontroll

Multiroom-høyttalere til hele familien
• Spill av musikk fra én høyttaler eller fra alle høyttalerne samtidig
• Philips companion-appen gjør det enkelt å sette opp trådløse høyttalere

Trykk på én knapp
• Trykk på avspillingsknappen for å fortsette der du slapp
• Bytt fra rom (høyttaler A) til rom (høyttaler B)
• Trykk på avspillingsknappen for at musikken skal følge deg

Kraftfull lyd som fyller rommet
• Kraftig lyd som fyller rommet med 4 drivere for hi-fi-entusiaster



 Spotify som fjernkontroll

Med Spotify Connect kan du enkelt finne og 
spille av musikk i ethvert rom i huset ved å 
bruke smartenheten som fjernkontroll. 
Direkte Spotify-tilkobling gjør det mulig å spille 
av musikk rett fra skyen, slik at smartenheten 
kan brukes til telefonsamtaler, videoer eller 
utenfor rekkevidde uten å forstyrre 
musikkavspillingen. Dette er dessuten mer 
batterivennlig da musikken krever mindre 
strøm. Du har tilgang til alle de flotte Spotify-
funksjonene fra ferdige spillelister til den høye 
samplingfrekvensen – alt du trenger for å 
oppdage ny musikk og lytte til det du liker.

Multiroom-høyttalere

Multiroom-høyttalerne gir deg muligheten til å 
spille av musikk i ett rom eller i mange rom 
samtidig. Musikken kan dermed følge etter deg 
eller holde seg på ett sted. Alle i huset kan 
spille av musikk på en hvilken som helst 
høyttaler, og flere høyttalere kan legges til 
systemet trådløst og enkelt.

Trykk for å høre sist spilte sang

Lytt til favorittsangene dine med minimale 
forstyrrelser. Trykk på avspillingsknappen på 
høyttaleren, så vil den siste sangen du lyttet til 
på Spotify, spilles av. Du trenger ikke engang å 
låse opp smartenheten.

Spill av for "Musikken følger meg"

Når du trykker på avspillingsknappen, spilles 
musikken av fra høyttaleren umiddelbart – 
uansett om du brukte en smarttelefon, et 
nettbrett eller en annen smartenhet forrige 
gang. Denne funksjonen lar deg også bytte fra 
en høyttaler til en annen i ulike rom.

Direkte tilgang uten app

Nyttige kontrollknapper (avspilling/pause, 
volum opp/ned, forrige/neste) gir deg tilgang til 

kontrollene du trenger, uten at du trenger å 
styre med appen. Når du har valgt et album, en 
spilleliste eller en stasjon, er det bare å trykke 
på en knapp for å bytte sang, sette på pause 
eller gjenta en sang.

Fire drivere for kresne Hi-Fi-entusiaster

Høyttaleren har fire drivere for hi-fi-
entusiaster og kan friste med lyd som fyller 
rommet. To bassporter forsterker bassen med 
lav frekvens, noe som gir oppslukende og 
dynamisk lyd. Gled deg over kraftfull lyd i en 
kompakt størrelse.

Philips companion-appen

SpeakerSet Multiroom Manager-appen fra 
Philips gjør det enkelt å sette opp og bruke 
Philips Spotify Multiroom-høyttalerne dine. Du 
behøver bare å koble Philips Spotify 
Multiroom-høyttaleren til det trådløse 
hjemmenettverket. Hvis du har mer enn én 
høyttaler, bruker du appen til å gruppere 
høyttalerne slik at du kan lytte til musikk i flere 
rom.
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Høydepunkter
Spotify multiroom-høyttaler
Spotify Connect Multiroom, Spill av med én knapp



Utgivelsesdato  
2016-05-06

Versjon: 6.0.6

12 NC: 8670 001 20428
EAN: 04 89518 56042 37

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
eiere.

www.philips.com
Lyd
• Volumkontroll: opp/ned
• Utgangseffekt: 2 x 10 W

Høyttalere
• Høyttalertyper: Integrert
• Innebygde høyttalere: 4
• Høyttalerelementer: 2 x 3" woofere, 2 x 35 mm 

diskanthøyttalere med bassporter

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: Ogg Vorbis

Tilkoblingsmuligheter
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11n), 

Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, 

WPA, WPS-PBC, WPA2

App for smarttelefon/nettbrett
• Programnavn: SpeakerSet, gratis nedlasting fra 

Apple App store / Google Play

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 110–240 V
• Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, 

Verdensomfattende garantihefte

Mål
• Produktmål (BxDxH): 360 x 135 x 210 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 418 x 220 x 250 mm
• Bruttovekt: 2,82 lb
• Nettovekt: 2,10 kg
•
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Spesifikasjoner
Spotify multiroom-høyttaler
Spotify Connect Multiroom, Spill av med én knapp

* Denne høyttaleren krever at du har en Spotify Premium-konto.
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