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Wi-Fi. Zvuk Multi room
Kompatibilné so systémom DTS 
Play-Fi
Funguje s hlasovými asistentmi
Zabudované LED
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nto bezdrôtový reproduktor je vynikajúci sám osebe a ešte lepší s inými zariadeniami. Zlaďte ho so 

jimi TV alebo inými reproduktormi pre skvelý zvuk vo viacerých miestnostiach. Spárujte ho so 

reom. Alebo obohaťte funkciu Ambilight vo vašom televízore Philips tým, že zapojíte aj reproduktor.

Zvuk Multi room (viac miestností) a Ambilight
• DTS Play-Fi. Vysokokvalitný zvuk pre viac miestností
• Bohatý zvuk. Spárujte so stereom v rovnakej miestnosti
• Zabudovaný indikátor LED. Funguje s televízorom Philips Ambilight.
• 3,5" basový + 1" výškový, výstupný výkon 40 W
• Mohutné basy vďaka dvom pasívnym radičom

Rozbaľte. Pripojte. Užívajte si.
• Pripojte sa ku všetkým svojim zariadeniam
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Všetko je tu.
• Sieťové napájanie. Rozmery 115 x 212 x 116 mm

Pocíťte pravé čaro domova vo vašom dome
• Konfigurácia zvuku Multi room (Viac miestností) cez službu Philips Sound alebo aplikáciu Play-Fi
• Zlepšuje zvuk reproduktorov vášho inteligentného asistenta
• Funguje s vašimi obľúbenými hlasovými asistentmi umelej inteligencie



 Play-Fi. Zvuk Multi room a ešte viac

Tento bezdrôtový reproduktor je 
kompatibilný so systémom DTS Play-Fi, takže 
môžete jednoducho synchronizovať s inými 
reproduktormi kompatibilnými so systémom 
Play-Fi pre zvuk do viacerých miestností. Ak 
váš zvukový panel podporuje systém Play-Fi 
Surround, môžete dokonca spraviť z tohto 
reproduktora súčasť naozajstnej zostavy 
s priestorovým zvukom pre filmovú noc.

Bohatý zvuk. Spárujte so stereom.
Basový reproduktor, dva pasívne žiariče 
a výškový reproduktor sa spolu postarajú o 
bohatý zvuk s výkonnými basmi a oslňujúcou 
výškou. Streamovanie Wi-Fi zabezpečí signál 
najvyššej kvality a postará sa o perfektnú 
synchronizáciu zvuku medzi reproduktormi 
alebo miestnosťami.

Mohutnejší zvuk pre inteligentný 
reproduktor
Požiadajte zariadenia so službou Alexa alebo 
ľubovoľné zariadenie s asistentom Google, aby 
prehralo hudbu cez reproduktor. Zvýšte 
hlasitosť na párty. Neskoro v noci ju stíšte. 
Dostávajte stále viac noviniek. Všetko úplne 
bez rúk.

Všetky vaše streamovacie služby
Či už streamujete priamo zo Spotify alebo 
otvárate albumy s vysokým rozlíšením na 
platforme Tidal cez aplikáciu Play-Fi, tento 

reproduktor dokáže streamovať všetko. Od 
zoznamov prehrávaných súborov v obývačke 
po podcasty v kancelárii – všetko, čo milujete, 
bude znieť bohatšie, hlbšie a čistejšie.

Pripojte sa ku všetkým svojim 
zariadeniam
Vďaka kompatibilite s technológiami Wi-Fi, 
Bluetooth, Google Chromecast a Apple 
AirPlay 2 môžete streamovať svoju obľúbenú 
hudbu a podcasty tak, ako chcete. Ak 
používate zariadenia iOS, môžete pomocou 
Siri ovládať reproduktor svojím hlasom.

Funguje s technológiou Ambilight
Tento bezdrôtový reproduktor si poradí 
nielen s hudbou, ale aj s technológiou 
Ambilight. Stačí stlačiť tlačidlo prepojenia 
Ambilight na reproduktore a pripojiť sa k 
televízoru. Vychutnajte si hlbší efekt Ambilight 
pri pozeraní filmov alebo hraní, alebo keď 
počúvate hudbu.
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Hlavné prvky
Bezdrôtový domáci reproduktor
Wi-Fi. Zvuk Multi room Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi, Funguje s hlasovými asistentmi, Zabudované 
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Zvuk
• Výstupný výkon: 40 W pri 1 % THD
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Zdokonalenie reproduktoru: Pasívne žiariče x 2

Reproduktor
• Počet zvukových kanálov: 1,0
• Výškový reproduktor: 1" x 1
• Reproduktor: 3,5" x 1

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Pohotovostný režim

Vybavenie a vlastnosti
• Užívateľské rozhranie: Zabudované LED: 

viacfarebné

Pripojiteľnosť
• DTS Play-Fi Multi-room
• Spotify Connect
• Vstavaná služba Chromecast

• Funguje s Alexa
• Funguje s Apple AirPlay 2
• Zvukový vstup (3,5 mm)
• Profily Bluetooth: SBC 4.0, A2DP, AVRCP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Sieťové pripojenia: Sieť Wi-Fi - 802.11 ac, Sieť Wi-

Fi - 802.11 b/g/n
• Anténa Wi-Fi: Vstavaný
• Nastavenie siete: Aplikácia Play-Fi

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Stručná príručka 
spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 115 x 212 x 116 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,8 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 172 x 312 x 168 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,5 kg
•
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