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Eindhoven, Nederland – Voortaan kun je als doorgewinterde Spotify-luisteraar overal in huis
je favoriete muziek luisteren. De nieuwe Philips Spotify multiroom-speakers kun je neerzetten
waar je maar wilt. Met je Spotify Premium account luister je vervolgens eenvoudig je favoriete
muziek via je tablet, smartphone of desktop. Wil je partner, kind of huisgenoot in een andere
kamer naar andere muziek luisteren? Geen probleem! Iedere speaker kan zijn eigen muziek
afzonderlijk spelen. Wil je juist dat de muziek door het hele huis galmt? Ook dat is geen
probleem. Je kunt de speakers koppelen om ze op hetzelfde moment exact dezelfde muziek
te laten spelen.

De Spotify speakers zijn de eerste audio-oplossing van Philips die speciaal is gericht op
Spotify-gebruikers. De speaker werkt met Spotify Connect. Zo kun je eenvoudig je muziek
beheren met de Spotify-app via desktop, smartphone of tablet. Deze serie speakers bestaat
uit twee modellen die beide een Spotify-afspeelknop hebben. Met één druk op de knop kun je
dus overal in huis dezelfde muziek laten klinken. Ze werken namelijk met een aparte app
waarmee je meerdere speakers groepeert tot één set. Je stelt dat één keer in en de volgende
keer selecteer je gewoon weer die speakergroep in de Spotify-app. Om het apparaat te
bedienen, heb je voortaan dus alleen nog maar je Spotify-app nodig. Je telefoon kun je
gewoon blijven gebruiken (hoor je niks van via de speakers) en ook de batterij van je telefoon
wordt niet aangesproken.

Stel: je loopt je huis binnen terwijl je naar je favoriete afspeellijst luistert via je telefoon. Je
drukt dan gewoon op de Play-knop op de Philips Spotify multiroom-speaker en de muziek
speelt automatisch verder via je speakers. Je mist niks! Ook als je je telefoon niet bij de hand
hebt, kun je met de Play-knop je laatst beluisterde nummers afspelen en verder bladeren door
je playlist. Vervolgens loop je naar de woonkamer. Je drukt op de Spotify-knop op de speaker
in de woonkamer, en direct wordt het nummer van de speaker in de gang overgenomen. Zo
heb je meteen een geweldig, vol geluid op je hele verdieping.

“Met de Philips Spotify multiroom-speakers wordt het nog makkelijker om overal in huis
eenvoudig muziek te streamen met hoge kwaliteit”, zegt Benjamin Ngo, hoofd van de afdeling
Audio bij WOOX Innovations. “Deze producten zijn een belangrijk onderdeel van onze



strategie voor multiroom-audiotoepassingen. Ze bieden een uitstekende geluidskwaliteit en
een muziekbeleving zonder onderbrekingen. Dankzij Spotify Connect heb je geen last van
onstabiele verbindingen bij het streamen naar de speakers. Telefoontjes, onvoldoende signaal
of het bekijken van een video hebben geen effect, de muziek gaat gewoon door.”

“Voordat Spotify Connect bestond, kon streamen in huis nogal wat frustratie opleveren. Denk
bijvoorbeeld aan problemen met bijvoorbeeld geluidskwaliteit of te weinig batterijvermogen”,
aldus Pascal de Mul, hoofd van de afdeling Hardware Partnerships bij Spotify. “Met de Philips
Spotify multiroom-speakers geven we concreet vorm aan onze visie: moeiteloos thuis muziek
streamen met een hoge geluidskwaliteit, zodat de gebruiker gewoon van de muziek kan
genieten.”

De geavanceerde serie Spotify multiroom-speakers van Philips is uitgerust met technologie
van Frontier Silicon, aanbieder van technologie-oplossingen voor netwerkaudio. De serie
Spotify multiroom-speakers van Philips bestaat uit twee modellen. De SW700M heeft twee
drivers van 2,5 inch met compleet bereik en twee uitgebreide baspoorten voor een helder,
natuurlijk geluid. De SW750M heeft twee tweeters en twee drivers van 3 inch met compleet
bereik voor een gedetailleerd, krachtig, kamervullend geluid. Beide speakers zijn
gecombineerd te gebruiken in verschillende ruimtes voor een echte ‘multiroom-beleving’.

De Philips Spotify multiroom-speakers zijn vanaf nu verkrijgbaar. De adviesprijzen zijn € 99,99
voor de SW700M en € 149,99 voor de grotere SW750M.

Philips Spotify Multiroom speakers
http://www.philips.nl/c-m-so/spotify
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About WOOX Innovations

From great sound quality, to advanced technology and sophisticated design, WOOX Innovations strives to improve
the entertainment experience. Headquartered in Hong Kong and with over 1,900 employees worldwide, we develop
and market products in sound, home entertainment and related accessories. WOOX Innovations is a Gibson
Brands company and a brand licensee of Royal Philips. For our latest news, go to www.woox.com/news/.
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