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nto výkonný bezdrátový reproduktor poskytuje bohatý zvuk o výkonu 80 W – samostatně 
bo jako součást instalace ve více místnostech. Ať jej připojíte k televizoru, nebo dalším 
roduktorům, získáte detailní stereofonní zvuk, dokonalou synchronizaci a snadné ovládání.

Zvuk ve více místnostech a technologie Ambilight
• Funkce DTS Play-Fi. Vysoce kvalitní zvuk do více místností
• Bohatý zvuk v každé místnosti. Perfektní synchronizace mezi místnostmi
• Vestavěné světlo LED. Funguje s televizorem Philips Ambilight
• 2 x 3.5" basový reproduktor, 2 x 1" výškový reproduktor, výstupní výkon 80 W.
• Dva pasivní reproduktory pro silné basy

Vybalte. Připojte. Užívejte
• Připojení ke všem vašim zařízením
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Je tu všechno
• Napájení ze sítě. Rozměry: 350 x 132 x 151 mm

Jako doma u vás doma
• Nastavení pro více místností pomocí aplikace Philips Sound nebo Play-Fi
• Zesilte zvuk reproduktorů chytrého asistenta
• Připojení k oblíbeným zařízením s funkcí hlasového asistenta



 Play-Fi. Do více místností a další funkce

Tento bezdrátový reproduktor je kompatibilní 
s technologií DTS Play-Fi, takže jej můžete 
snadno synchronizovat s dalšími reproduktory 
kompatibilními s funkcí Play-Fi a přehrávat 
zvuk ve více místnostech. Pokud váš soundbar 
podporuje funkci Play-Fi Surround, můžete 
tento reproduktor dokonce začlenit do 
nastavení pro skutečně prostorový zvuk pro 
filmový večer.

Bohatý zvuk v každé místnosti
Kombinace dvou basových reproduktorů, 
dvou pasivních reproduktorů a dvou 
výškových reproduktorů poskytuje plný 
prostorový zvuk se silnými basy a jiskřivými 
výškami. Streamování Wi-Fi zajistí signál 
nejvyšší kvality a dokonalou synchronizaci 
zvuku mezi reproduktory nebo místnostmi.

Silnější zvuk pro chytrý reproduktor
Požádejte zařízení podporující aplikaci Alexa 
nebo jakékoli zařízení s aplikací Google 
Assistant, aby přehrávalo hudbu přes 
reproduktor. Užijte si hlasitý večírek. Pozdě 
večer hudbu ztlumte. Dostávejte novinky 
a další informace. Vše zcela bez použití rukou.

Všechny vaše streamovací služby
Ať streamujete přímo ze služby Spotify nebo 
využíváte přístup k albům ve vysokém rozlišení 
na službě Tidal prostřednictvím aplikace Play-

Fi, tento reproduktor streamuje vše. Vše, co 
máte rádi, od seznamů skladeb na soukromé 
večírky až po podcasty do kanceláře, bude 
zvukově bohatší, hlubší a čistší.

Připojení ke všem vašim zařízením
Díky kompatibilitě s funkcemi Wi-Fi, 
Bluetooth, Google Chromecast a Apple 
AirPlay 2 můžete streamovat oblíbenou hudbu 
a podcasty, jakkoli chcete. Používáte-li zařízení 
se systémem iOS, můžete k ovládání 
reproduktoru hlasem využít službu Siri.

Funguje s funkcí Ambilight
Tento bezdrátový reproduktor neslouží jen 
k přehrávání hudby. Využívá i funkci Ambilight. 
K televizoru se jednoduše připojíte stisknutím 
tlačítka připojení Ambilight na reproduktoru. 
Vychutnejte si hlubší efekt Ambilight při 
sledování filmů, hraní her nebo při poslechu 
hudby.
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Zvuk
• Výstupní výkon (MAX): 160 W
• Výstupní výkon (RMS): 80 W
• Celkové harmonické zkreslení: 10 %
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 k Hz
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory
• Nastavení reproduktorů: Dvousměrný
• Počet zvukových kanálů: 2,0
• Počet výškových reproduktorů: 2
• Průměr výškových reproduktorů: 1"
• Počet basových reproduktorů: 2
• Průměr basových reproduktorů: 3,5"
• Pasivní zářiče: 2

Možnosti připojení
• Možnost připojení několika reproduktorů
• Použití s několika reproduktory: Seskupování, 

Stereo, Surround
• Technologie připojení několika reproduktorů: DTS 

Play-Fi do více místností.
• Smart Home: Spotify Connect, Integrovaná funkce 

Chromecast, Funguje s aplikací OK Google, 
Spolupracuje s aplikací Alexa, Podporuje 
technologii Apple Airplay 2

• Vstup audio: Ano, 1x 3,5 mm
• Bluetooth
• Verze Bluetooth: 4,2
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát 

streamování: SBC
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 20 m
• Wi-Fi: 2,4G Hz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Nastavení sítě: Aplikace Play-Fi
• Anténa Wi-Fi: Vestavěné
• DLNA Standard: Ne

Kompatibilita
• Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Pohodlí
• Uživatelské rozhraní: Vestavěné světlo LED: 

vícebarevné
• Světelný efekt
• Vestavěný mikrofon: 0
• Hovory handsfree: Ne

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
• Pohotovostní režim
• Spotřeba elektrické energie: 60 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 6 W
• Power banka: Ne

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, 

Mezinárodní záruční list, Stručný návod k rychlému 
použití

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 35 x 13,2 x 15,1 cm
• Hmotnost: 3,51 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 38,8 x 21,1 x 20,5 cm
• Hrubá hmotnost: 4,415 kg
• Čistá hmotnost: 3,51 kg
• Hmotnost obalu: 0,905 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• EAN: 48 95229 10986 5
•
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