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AS170
Voogedastage muusikat ja laadige 

oma Androidiga telefoni
Nautige head heli sel ajal, kui kõlar AS170 teostab Androidiga telefoni kiirlaadimist. 
Ühildub kõikide Bluetoothiga varustatud seadmetega muusika lihtsaks ja pingutusteta 
voogedastamiseks. See isegi äratab teid raadiost tuleva muusikaga.

Üllatavalt rikkalik heli
• Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
• Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
• FM-digitaalhäälestus ja jaamad
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Elegantne ja kompaktne
• Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale
• Kell näitab aega selgelt
• Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
• Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

Lihtne kasutada
• Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks
• Lihtne Bluetoothiga sidumise vidin Android-telefoni jaoks
• USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet



 FlexiDock
Philips FlexiDocki täiustatud versioonil on 
mikro-USB-ühenduspesa, mis on ideaalne 
Android-telefonidele. Tänu ühenduspesa 
siledate ja ümarate servadega disainile sobivad 
dokkimisseadmesse suurepäraselt kõik 
Androidiga telefonid. Seda saab maksimaalselt 
reguleerida. Lihtsalt libistage ühenduspesa 
vasakule või paremale või pöörake seda, et see 
sobiks teie telefoni mikro-USB-pordi iga 
asukoha või paigutusega. Võimalik on luua 
ühendus Android-telefonidega, mille on 
valmistanud eri tootjad ja millel ei ole 
standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta 
ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on 
ainulaadne.

Juhtmevaba voogedastus

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu 
Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, 
tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite 

nautida oma lemmikmuusikat, video või 
mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Lihtne Bluetoothiga sidumise vidin
Google Playst allalaadimiseks saadaolev vidin 
Philips Bluetooth Audio Connect võimaldab 
teie mobiilseadet hõlpsalt ühendada ja siduda 
mis tahes Philipsi Bluetoothiga heliseadmega. 
Philipsi Bluetoothiga heliseadme automaatseks 
lisamiseks, sidumiseks ja sellega ühendamiseks 
toksake vidinat. Pärast sidumist saate ikoone ka 
ümber nimetada ja muuta. See vidin võimaldab 
teil omada mitut Philipsi heliseadet, 
võimaldades teil hõlpsalt erinevate 
Bluetoothiga seadmete vahel ümber lülituda. 
Lihtsalt toksake soovitud Philipsi heliseadme 
valimiseks ja voogedastuse alustamiseks.

Topeltäratus

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks 
äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma 
partneri äratamiseks.

Helisisend (3,5 mm)

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu 
oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis 
olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade 
Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. 
Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt 
kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, 
saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata 
otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub 
tõepoolest ju parimat heli!
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Ühilduvus
• mikro-USB-ühenduspesa: kõikide Android-

telefonide laadimiseks
• muusika voogedastus Bluetoothi kaudu: iPad 1, 

iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, 
iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 
5, 3. põlvkonna või uuem iPod touch, Androidiga 
telefonid ja tahvelarvutid, muu Bluetoothiga 
varustatud seade

• toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 6 W
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine

Kõlarid
• Neodüümmagnetkõlarid

Ühenduvus
• Bluetoothi versioon: 2,1

• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Helisisend (3,5 mm)

Mugavus
• Kell/versioon: Digitaalne, 12/24 h
• Äratused: Äratus raadioga, Unetaimer, Äratus 

helisignaaliga, Äratuse lähtestamine 24 tunni järel, 
Äratuse kordamine (tukkumine), Topeltäratus

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Antenn: FM antenn
• Automaatne digitaalhäälestus
• Salvestatavad jaamad: 20
• Tuuneri sagedusribad: FM

Mõõtmed
• Kaal (koos pakendiga): 0,65 kg
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 219 x 116 x 156 mm

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
•
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