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ilips izzy muusikasüsteem mängib muusikat Bluetoothi, CD/USB ja FM-i kaudu. Vaid 
puvajutuse peale mängitakse nutitelefoni, CD/USB ja raadiojaamade kaudu edastatavat 
usikat kõigist izzy kõlaritest igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakenduseta.

Rikastage oma muusikaelamust
• Maksimaalne väljundvõimsus 40 W RMS
• Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Nautige muusikat mitmest allikast
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
• USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
• MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada

Philips izzylink™ mitmes toas muusika mängimiseks
• Koondage kuni 5 izzy kõlarit izzylink™-i abil mitmes toas nautimiseks
• Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi
• Voogedastage kogu oma CD-, FM-, USB-muusikat izzylink™-i kaudu
• Muusika esitamine ühes ruumis juhtmevabalt Bluetoothi kaudu
• Grupi juhtkõlari muutmine käib vaid ühe puudutusega



 Izzylink™

izzylink™ on IEEE 802.11n standardit kasutav 
juhtmevaba tehnoloogia, mis võimaldab mitu 
kõlarit ühte juhtmevabasse võrku ühendada. 
Võrku saab ühendada kuni viis kõlarit, ilma et 
vajaksite seadistamiseks ruuterit, Wi-Fi parooli 
või ühtegi nutiseadme rakendust. Võrku izzy 
kõlarite lisamine on imelihtne, et saaksite 
üheaegselt mitmes ruumis muusikat nautida. 
Iga kõlari puhul saab ühe puudutusega määrata, 
kas kasutate seda eraldiseisvana või osana 
mitut ruumi hõlmavast võrgustikust.

Üks puudutus izzylink™-i seadistamiseks

Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või 
rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari 
"GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada 

esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, 
neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus 
lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika 
mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui 
olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, 
kui kõlari vooluvõrgust lahutate.

Muusika mitmest allikast

Izzylink™ edastab kogu teie nutitelefoni 
lemmikrakendustest, tahvelarvutist, arvutist, 
CD-delt, FM-raadiojaamadest, USB-lt või 
helisisendilt pärineva muusika juhtmevabalt 
igasse tuppa.

Muusika esitamine ühes ruumis

Philips izzy kõlar võimaldab teil voogedastada 
kogu oma lemmikmuusikat oma telefonist, 

tahvel- või tavaarvutist sõltumata sellest, millist 
muusika- või raadiorakendust kasutate.

Juhtkõlari vahetamine on lihtne

Igas izzylink™-i grupis saab ükskõik millise 
kõlari valida juhtkõlariks, mis edastab muusikat 
teistele. Kui soovite oma muusikat jagada, 
vajutage oma toas oleva kõlari Bluetoothi 
nupule ja saate oma seadmes olevat muusikat 
hetkega jagada. Teised samas izzylink™-i 
rühmas olevad kõlarid mängivad 
sünkroniseeritult sama muusikat. Üksteisega 
muusika jagamine on täpselt nii lihtne.

Vahetage muusikat 2 seadme vahel
Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada 
muusikat soovitud seadmest, ilma neid 
vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt 
seadmelt loo mängimiseks pange esmalt 
esimesel seadmel lugu pausile ja pange siis 
teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib 
täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, 
pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme 
lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel 
korraga seadmeid siduda, et saaksite muretult 
muusikat vahetada.
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Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 40 W
• Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
• Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarimagnetid: 2,5-tolline basskõlar
• Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker 

System

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM stereo, FM mono
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn (75 oomi)

Ühenduvus
• USB: USB host
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Helisisend (3,5 mm)

Mugavus
• Äratused: Äratus CD-ga, Äratus USB-seadme 

esitamisega
• Kell: Peaekraanil, Unetaimer
• Laadija tüüp: pesa
• Ekraani tüüp: LED-ekraan

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Üleilmse 

garantii voldik, Kiirjuhend
• Kaugjuhtimispult
• Vahelduv-/alalisvooluadapter: 100-240 V

Mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 555 x 268 x 150 mm
• Toote mõõtmed (L x S x K): 500 x 63 x 218 mm
• Toote kaal: 2,56 kg
• Kaal (koos pakendiga): 4,3 kg

Võimsus
• Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Heliesitus
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordus/juhuesitus/programmeerimine

• Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, USB 
mälupulk, CD-R/RW

• USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 
Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, 
Juhuesitus, Stopp

Ühilduvus
• iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Retina ekraaniga, uus 
iPad

• iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 
3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus

• Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: 
Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või 
kõrgemaga

•
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