
 

 

Philips
Brezžični zvočnik za 
uporabo v domačem 
okolju

Wi-Fi. Večprostorski zvok.
Združljiv z DTS Play-Fi
Združljiv z glasovnimi pomočniki
Vgrajena LED-osvetlitev
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sakem prostoru.
zžični zvočnik je odličen že sam po sebi, a še boljši je v kombinaciji z ostalimi napravami. Povežite ga 

elevizorjem ali drugimi zvočniki za odličen zvok v več prostorih. Povežite ga v par za stereo zvok. Ali 

globite izkušnjo osvetlitve Ambilight Philipsovega televizorja s tem, da dodate še zvočnik.

Zvok v več prostorih in Ambilight
• DTS Play-Fi. Kakovosten večprostorski zvok.
• Bogat zvok. Združite dva zvočnika in uživajte v stereo reprodukciji.
• Vgrajena LED-osvetlitev. Združljiv s televizorjem Philips Ambilight.
• 3,5" nizkotonec, 1" visokotonec, izhodna moč 40 W
• Dve pasivni membrani za močne nizke tone

Razpakirajte. Povežite. Uživajte.
• Nanj lahko priključite vse naprave
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Na voljo imate vse.
• Napajanje iz električnega omrežja. Dimenzije: 115 x 212 x 116 mm

Doma v vašem domu
• Nastavitve za več prostorov prek aplikacij Philips Sound ali Play-Fi
• Poudari glasnost vašega pametnega zvočnika
• Združljiv z najljubšimi glasovnimi pomočniki z umetno inteligenco



 Play-Fi. Večprostorski zvok in še mnogo 
več.

Ta brezžični zvočnik je združljiv z DTS Play-Fi, 
zato ga lahko enostavno sinhronizirate z 
drugimi Play-Fi zvočniki, ki podpirajo zvočno 
reprodukcijo v več prostorih. Če vaš Soundbar 
podpira funkcijo Play-Fi Surround, ga lahko 
uporabite kot enega od zvočnikov v sistemu 
prostorskega zvoka, ki ste ga ustvarili za svoj 
filmski večer.

Bogat zvok. Možnost povezovanja v 
stereo način.
Nizkotonec, dve pasivni membrani in 
visokotonec zagotavljajo bogat zvok z močnimi 
nizkimi toni in jasnimi visokimi toni. Povezava 
Wi-Fi zagotavlja najvišjo možno kakovost 
prenašanja zvoka ter odlično sinhronizacijio 
med zvočniki, nameščenimi v različnih 
prostorih.

Mogočen zvok pametnega zvočnika
Napravi s podporo Alexa ali kateri koli napravi 
s Pomočnikom Google naročite, naj predvaja 
glasbo direktno prek zvočnika. Povišajte 
glasnost v času zabave in jo znižajte ponoči. 
Zagotovite si dostop do novic in še mnogo več. 
Vse to lahko sedaj naredite prostoročno.

Storitve internetnih ponudnikov vsebin
Ne glede na to, ali pretakate vsebine direktno 
prek Spotify-ja ali dostopate do albumov visoke 
ločljivosti prek storitve Tidal, ta zvočnik zna s 

pomočjo aplikacije Play-Fi predvajati vse. Od 
glasbenih seznamov za zabavo v salonu do 
podcastov v pisarni, vaše najljubše vsebine 
bodo predvajane z bogatejšim, globljim in 
razločljivejšim zvokom.

Nanj lahko priključite vse naprave
Združljivost z Wi-Fi, Bluetooth, Google 
Chromecast in Apple AirPlay 2 omogoča 
pretakanje najljubše glasbe in podcastov, na 
kakršen koli način želite. Če uporabljate 
naprave iOS, lahko za glasovno upravljanje 
zvočnika uporabite Siri.

Podpora za Ambilight
Ta zvočnik ne predvaja le glasbe. Podpira tudi 
Ambilight. Na zvočniku pritisnite tipko 
Ambilight in povezali ga boste s televizorjem. 
Med gledanjem filma, igranjem iger ali 
poslušanjem glasbe uživajte v objemu 
ambientalne svetlobe.
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Zvok
• Izhodna moč: 40 W pri 1 % THD
• Regulacija glasnosti: gor/dol
• Izboljšava zvočnika: 2 pasivni membrani

Zvočnik
• Št. zvočnih kanalov: 1,0
• Visokotonec: 1-palčni x 1
• Nizkotonec: 3.5" x 1

Napajanje
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Stanje pripravljenosti

Priročnost
• Uporabniški vmesnik: Vgrajene LED-sijalke: 

večbarvne

Povezljivost
• DTS Play-Fi. Večprostorski zvok.
• Spotify Connect
• Vgrajen Chromecast

• Združljiv z Alexo
• Podpora za Apple Airplay 2
• Avdio vhod (3,5 mm)
• Profili Bluetooth: SBC 4.0, A2DP, AVRCP
• Domet povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
• Omrežne povezave: Wi-Fi - 802.11 ac, Wi-Fi 

802.11 b/g/n
• Antena Wi-Fi: Vgrajeno
• Nastavitev omrežja: Aplikacija Play-Fi

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, vodnik 

za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem 
svetu

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 115 x 212 x 116 mm
• Teža izdelka: 1,8 kg
• Dimenzije embalaže (Š x G x V): 172 x 312 x 168 

mm
• Teža vključno z embalažo: 2,5 kg
•
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