
 

 

Philips
докинг станция за 
безжична тонколона

Bluetooth®
за Android
FM
6 W

AS170
Излъчвайте поточно музиката си и зареждайте 
телефона си с Android
Получете прекрасен звук, докато тонколоната AS170 бързо зарежда вашия 
телефон с Android. Съвместима с всички устройства с Bluetooth функция за лесно 
поточно излъчване на музика. Тя дори ви събужда със звуци от радиото ви.

Изненадващо богат звук
• Неодимови високоговорители за чист и балансиран звук
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Цифрова настройка с настроени станции
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Елегантни и компактни
• Елегантна и компактна конструкция, която се побира на всяка нощна масичка
• Дисплей-часовник, за да виждате ясно часа
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Лесна употреба
• Интелигентно проектираната FlexiDock подхожда на всеки телефон с Android
• Притурка за лесно Bluetooth сдвояване за телефон с Android
• Зареждане на второ мобилно устройство през USB порта



 FlexiDock
Подобрената версия на Philips FlexiDock 
включва микро USB съединител, идеален за 
всеки телефон с Android. Механизмът за 
поставяне чудесно подхожда за всеки 
телефон с Android, благодарение на дизайна 
със закръглени ръбове на съединителя. Той 
предлага максимална регулируемост. 
Просто плъзнете съединителя наляво или 
надясно или го завъртете, за да прилегне на 
всяко място или ориентация на Micro USB 
порта на вашия телефон. Тази изключителна 
гъвкавост е първата по рода си, 
удовлетворяваща нуждите на телефони с 
Android, направени от различни 
производители без стандартизирана 
позиция и ориентация на micro USB 
съединителя.

Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тя осигурява лесна безжична 
връзка с iPod/iPhone/iPad или други 
Bluetooth устройства, като смартфони, 

таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на 
звука от филмите и игрите безжично и 
лесно – с тази тонколона.

Притурка за лесно Bluetooth 
сдвояване
Предлаганото за изтегляне от Google Play, 
приложение Philips Bluetooth Audio Connect 
позволява да свързвате и сдвоявате 
мобилното си устройство с всяко Philips 
Bluetooth аудио устройство с лекота. 
Докоснете иконата на приложението, за да 
добавите, сдвоите и свържете автоматично 
с всяко Philips Bluetooth аудио устройство. 
Веднъж сдвоени, можете също да 
преименувате и промените иконите. Тази 
притурка ви позволява да имате няколко 
аудио устройства Philips, което ви позволява 
лесно да превключвате между различни 
устройства с Bluetooth. Просто докоснете, 
за да изберете желаното аудио устройство 
Philips и да започнете да излъчвате поточно.

Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване 
на две аларми. Задайте един час за вашето 
събуждане и друг - за събуждане на човека 
до вас.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)

С една лесна връзка можете да се 
наслаждавате на музиката от вашите 
преносими устройства и компютри. Просто 
включете устройството към 3,5-мм аудио 
вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната 
Philips. Връзката с компютър обикновено се 
осъществява чрез изхода за слушалки. 
Веднъж свързани, можете да слушате цялата 
си музикална колекция през превъзходната 
тонколона. Philips просто ви дава по-добър 
звук.
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Съвместимост
• micro USB съединител: за зареждане на всички 
телефони с Android

• поточно предаване на музика чрез Bluetooth: 
iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina 
дисплей, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 
4S, iPhone 5, iPod touch 3-то поколение или по-
нова версия, телефони и таблети с Android, 
друго Bluetooth устройство

• работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Звук
• Изходна мощност (RMS): 6 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Система с неодимови магнити

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 2.1
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SPP
• Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 

фута)
• Аудио вход (3,5 мм)

Удобство
• Часовник/версия: Цифров, 12/24 ч.
• Аларми: Радиобудилник, Таймер за заспиване, 
Аларма със зумер, 24-часово нулиране на 
будилника, Повторение на алармата (дрямка), 
двоен будилник

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Обхвати на тунера: FM

Размери
• Тегло вкл. опаковката: 0,65 кг
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 219 x 116 x 

156 мм

Power
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
•
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