Philips
Draadloos
luidsprekerstation

Bluetooth®
voor Android
FM
6W

AS170

Muziek streamen en uw Android-telefoon
opladen
Geniet van geweldig geluid terwijl de AS170 uw Android-telefoon razendsnel oplaadt.
Compatibel met alle Bluetooth-apparaten voor eenvoudige muziekstreaming. Deze
luidspreker wekt u zelfs met radiomuziek.
Verrassend rijk geluid
• Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
Elegant en compact
• Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past
• Klokdisplay voor een duidelijke tijdsweergave
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
Gebruiksvriendelijk
• Slim ontworpen FlexiDock voor uw Android-telefoon
• Widget voor Android-telefoons voor eenvoudig koppelen via Bluetooth
• Laad uw tweede mobiele apparaat op via USB
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Kenmerken
FlexiDock
De verbeterde versie van Philips FlexiDock
heeft een micro-USB-aansluiting, ideaal voor
uw Android-telefoon. Dankzij het gladde en
ronde ontwerp van de aansluiting is het
dockingmechanisme geschikt voor elke
Android-telefoon. Het systeem is maximaal
aanpasbaar. Schuif de aansluiting naar links of
rechts of draai de aansluiting zodat deze
aansluit op de locatie van de micro-USBaansluiting op uw telefoon. Deze extreme
flexibiliteit is ongekend en is ontworpen voor
Android-telefoons van verschillende
fabrikanten, zonder een gestandaardiseerde
locatie van de micro-USB-aansluiting.
Draadloos muziek streamen

favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van
video's of games via deze luidspreker.
Widget voor eenvoudig koppelen via
Bluetooth
Met de widget Bluetooth Audio Connect van
Philips, verkrijgbaar via Google Play, kunt u uw
mobiele apparaat eenvoudig verbinden en
koppelen met elk gewenst Bluetooth-apparaat
van Philips. Raak de widget aan om automatisch
een Philips Bluetooth-audioapparaat toe te
voegen en hiermee een verbinding tot stand te
brengen. Zodra het apparaat is gekoppeld,
kunt u het een andere naam en ander
pictogram geven. U kunt meerdere Philipsaudioapparaten koppelen via de widget, zodat
u eenvoudig kunt wisselen tussen Bluetoothapparaten. Raak het gewenste Philipsaudioapparaat aan en begin met streamen.
Tweevoudig alarm

Bluetooth is een draadloze
communicatietechnologie met een kort bereik,
die zowel robuust als energiezuinig is. De
technologie maakt een eenvoudige draadloze
verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en
andere Bluetooth-apparaten, zoals
smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo
luistert u eenvoudig en draadloos naar uw

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf
en de andere voor uw partner.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek
van draagbare apparaten en computers. Sluit
gewoon uw apparaat aan op de AUDIOINGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers.
Gebruik op uw computers de aansluiting voor
hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is
gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele
muziekverzameling via deze fantastische
luidsprekers. Philips levert gewoon beter
geluid.
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Specificaties
Compatibiliteit

• micro-USB-aansluiting: voor het opladen van alle
Android-telefoons
• muziek streamen via Bluetooth: iPad 1, iPad 2,
nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm,
iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone
5, iPod touch 3de generatie of later, Androidtelefoons en -tablets, ander Bluetooth-compatibel
apparaat
• werken met: Bluetooth 4.0 of lager

Geluid

• Uitgangsvermogen (RMS): 6 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

• Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit

• Bluetooth-versie: 2,1
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SPP

• Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
• Audio-ingang (3,5 mm)

Gemak

• Klok/versie: Digitaal, 12-/24-uurs
• Alarmfuncties: Radio-alarm, Sleeptimer,
Zoemeralarm, 24-uur reset van alarmfunctie,
Alarm herhalen (snooze), Tweevoudig alarm

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•

Antenne: FM-antenne
Automatisch digitaal afstemmen
Voorkeurzenders: 20
Radioband: FM

Afmetingen

• Gewicht (incl. verpakking): 0,65 kg
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 219 x 116 x 156
mm

Vermogen

• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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