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AS170
Toista musiikkia ja lataa 

Android-puhelimesi
Nauti loistavasta äänentoistosta samalla, kun AS170-kaiutin lataa Android-puhelimesi. 
Yhteensopivuus kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa mahdollistaa musiikin helpon 
suoratoiston. Kaiutin jopa herättää sinut radiosta kuuluvilla kappaleilla.

Yllättävän täyteläinen ääni
• Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Tyylikäs ja kompakti
• Tyylikäs, kompakti muotoilu sopii kaikille yöpöydille
• Kellonäyttö näyttää ajan selkeästi
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Helppokäyttöinen
• Älykkäästi suunniteltu FlexiDock sopii kaikkiin Android-puhelimiin
• Helppokäyttöinen Bluetooth-pariliitos-vimpain Android-puhelimille
• Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelilla



 FlexiDock
Philips FlexiDockin parannetussa versiossa on 
mikro-USB-liitin, joka sopii kaikkiin Android-
puhelimiin. Liittimen sulavan ja pyöristetyn 
muotoilun ansiosta telakointimekanismi sopii 
kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen 
säätöominaisuudet ovat laajat. Liitintä voi 
liu'uttaa vasemmalle tai oikealle tai kääntää 
ympäri, jotta sen saa sopimaan puhelimen 
mikro-USB-porttiin. Liittimen äärimmäinen 
joustavuus on ennennäkemätöntä ja se on 
kehitetty varta vasten Android-puhelimille. 
Android-puhelimilla on monta eri valmistajaa, 
joten mikro-USB-liitännän sijaintia tai suuntaa 
ei ole standardisoitu.

Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/
iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten 
älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin 

tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi 
sekä videon tai pelin äänistä tällä 
helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Helppokäyttöinen Bluetooth-pariliitos-
vimpain
Google Playsta saatavan Philips Bluetooth 
Audio Connect -widgetin avulla voit 
muodostaa pariliitoksen puhelimesi ja minkä 
tahansa Philipsin Bluetooth-äänilaitteen välille 
helposti. Napauttamalla widgetiä voit 
automaattisesti lisätä, muodostaa pariliitoksen 
tai yhdistää minkä tahansa Philipsin Bluetooth-
äänilaitteen. Kun pariliitos on muodostettu, 
voit myös nimetä kuvakkeita uudelleen tai 
muuttaa niitä. Tämän widgetin avulla voit 
käyttää useita Philips-äänilaitteita ja vaihtaa 
Bluetooth-laitteiden välillä vaivattomasti. 
Valitse vain haluamasi Philips-äänilaite 
napauttamalla ja ala kuunnella!

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität 
vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään 
(3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti 
kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, 
voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan 
ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina 
parempaa ääntä.
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Yhteensopivuus
• mikro-USB-liitäntä: Android-puhelimien latausta 

varten
• musiikin suoratoisto Bluetoothin kautta: iPad 1, 

iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, 
iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 
5, iPod touch, 3. sukupolvi tai uudempi, Android-
puhelimet ja tablet-laitteet, muu Bluetooth-laite

• yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 6 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Neodyymi-magneettijärjestelmä: KYLLÄ

Liitännät
• Bluetooth-versio: 2,1
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, SPP

• Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Käytön mukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen, 12/24 tuntia
• Herätykset: Radioherätys, Uniajastin, 

Summeriherätys, 24 tunnin välein toistuva herätys, 
Herätyksen toisto (torkkutoiminto), kaksi 
herätysaikaa

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen aaltoalueet: FM

Mitat
• Paino pakattuna: 0,65 kg
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 219 x 116 x 156 mm

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
•
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