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Bezprzewodowy głośnik 
domowy

Wi-Fi. Dźwięk w wielu 

pomieszczeniach

Kompatybilny z DTS Play-Fi
Współpracuje z asystentami 
głosowymi
Wbudowany wskaźnik LED
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szystkie dźwięki w dowolnym 
omieszczeniu.

n bezprzewodowy głośnik doskonale działa sam, a jeszcze lepiej w połączeniu z innymi urządzeniami. 

pasuj go do telewizora lub innych głośników, aby uzyskać doskonały dźwięk w wielu 

mieszczeniach. Możesz sparować go do trybu stereo. Możesz też pogłębić oświetlenie Ambilight 

ewizora Philips, pozwalając głośnikowi dołączyć do telewizora.

Dźwięk w wielu pomieszczeniach i system Ambilight
• DTS Play-Fi. Wysokiej jakości dźwięk w wielu pomieszczeniach
• Bogaty dźwięk. Parowanie dla trybu stereo w tym samym pomieszczeniu
• Wbudowany wskaźnik LED. Współpracuje z telewizorem Philips Ambilight
• Głośnik niskotonowy 3,5", głośnik wysokotonowy 1", moc wyjściowa 40 W
• Dwie membrany pasywne zapewniają mocne basy

Rozpakuj. Połącz. Korzystaj
• Łączy się ze wszystkimi urządzeniami
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Wszystko jest tutaj
• Zasilanie sieciowe. Wymiary: 115 x 212 x 116 mm

Czuj się jak u siebie w domu
• Konfiguracja do wielu pomieszczeń za pomocą aplikacji Philips Sound lub Play-Fi
• Podkręć dźwięk swoich inteligentnych głośników z funkcją asystenta



 Play-Fi. Wiele pomieszczeń i jeszcze 
więcej

Ten głośnik bezprzewodowy jest kompatybilny 
z DTS Play-Fi, dzięki czemu można łatwo 
synchronizować go z innymi głośnikami 
kompatybilnymi z Play-Fi, aby zapewnić dźwięk 
w wielu pomieszczeniach. Jeśli soundbar 
obsługuje Play-Fi Surround, można nawet 
włączyć ten głośnik do konfiguracji 
prawdziwego dźwięku przestrzennego 
podczas wieczoru filmowego.

Bogaty dźwięk. Parowanie dla trybu 
stereo
Połączenie głośnika niskotonowego, dwóch 
membran pasywnych i głośnika 

wysokotonowego zapewnia bogaty dźwięk 
oraz potężne basy i błyskotliwe tony wysokie. 
Przesyłanie strumieniowe Wi-Fi zapewnia 
najwyższą jakość sygnału i gwarantuje 
doskonałą synchronizację dźwięku między 
głośnikami lub pomieszczeniami.

Lepszy dźwięk dla inteligentnego 
głośnika
Poproś urządzenia obsługujące asystentkę 
Alexa lub inne urządzenia wyposażone w 
Asystenta Google o odtwarzanie muzyki przez 
głośnik. Zwiększaj głośność podczas imprezy. 
Przyciszaj późno w nocy. Otrzymuj 
wiadomości i nie tylko. Wszystko całkowicie 
bez użycia rąk.

Wszystkie usługi przesyłania 
strumieniowego
Nie ma znaczenia, czy przesyłasz strumieniowo 
bezpośrednio ze Spotify, czy też słuchasz 
albumów w wysokiej rozdzielczości w serwisie 
Tidal za pośrednictwem aplikacji Play-Fi, ten 
głośnik przesyła strumieniowo wszystko. Od 

list odtwarzania na imprezy w salonie po 
podcasty w biurze — wszystko, co lubisz, 
będzie miało bogatsze, głębsze i wyraźniejsze 
brzmienie.

Łączy się ze wszystkimi urządzeniami
Dzięki kompatybilności z Wi-Fi, Bluetooth, 
Google Chromecast i Apple AirPlay 2 można 
przesyłać strumieniowo ulubioną muzykę i 
podcasty w dowolny sposób. Jeśli korzystasz z 
urządzeń z systemem iOS, możesz użyć Siri do 
sterowania głośnikiem za pomocą głosu.

Działa z Ambilight
Ten bezprzewodowy głośnik służy nie tylko do 
odtwarzania muzyki. Ma również funkcję 
Ambilight. Wystarczy nacisnąć przycisk łącza 
Ambilight na głośniku, aby połączyć się z 
telewizorem. Ciesz się głębszym efektem 
Ambilight podczas oglądania filmów, grania lub 
słuchania muzyki.
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Zalety
Bezprzewodowy głośnik domowy
Wi-Fi. Dźwięk w wielu pomieszczeniach Kompatybilny z DTS Play-Fi, Współpracuje z asystentami głosowymi, 
Wbudowany wskaźnik LED
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Dźwięk
• Moc wyjściowa (maksymalna): 80 W
• Moc wyjściowa (RMS): 40 W
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 10%
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Konfiguracja przetwornika: dwudrożne
• Liczba kanałów dźwiękowych: 1,0
• Liczba głośników wysokotonowych: 1
• Średnica głośnika wysokotonowego: 1˝
• Liczba głośników niskotonowych: 1
• Średnica głośnika niskotonowego: 3,5"
• Membrany bierne: 2

Możliwości połączeń
• Podłączenie wielu głośników
• Wariant z wieloma głośnikami: Stereo, dźwięk 

przestrzenny, Grupowanie
• Technologia wielu głośników: DTS Play-Fi w wielu 

pomieszczeniach
• Smart Home: Spotify Connect, Wbudowany 

Chromecast, Współpraca z OK Google, 
Współpraca z usługą Alexa., Współpraca z Apple 
AirPlay 2

• Wejście audio: Tak, 1 x 3,5 mm
• Bluetooth
• Wersja Bluetooth: 4,2
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format 

przesyłania strumieniowego: SBC
• Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 20 m
• Antena Wi-Fi: Wbudowane
• Konfiguracja sieci: Aplikacja Play-Fi
• Standard DLNA: Nie

Zgodność
• Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub 

tabletu

Udogodnienia
• Panel sterowania: Wbudowany wskaźnik LED: 

wielokolorowy
• Efekt świetlny
• Wbudowany mikrofon: 0
• Rozmowy telefoniczne z zestawem 

głośnomówiącym: Nie

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Tryb gotowości
• Zużycie energii: 30 W
• Pobór mocy w trybie półgotowości: 6 W
• Power bank: Nie

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna 
(cały świat)

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

11,5 x 21,2 x 11,6 cm
• Waga: 1,79 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17 x 31,5 x 16,9 cm
• Waga brutto: 2,465 kg
• Waga netto: 1,79 kg
• Waga opakowania: 0,675 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Stojące
• EAN: 48 95229 10985 8
•
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