
 

 

Philips
безжична портативна 
тонколона

Bluetooth®
USB Direct
SD
Цифров FM тунер

AT10
Слушайте музика, където и да 

сте
Наслаждавайте се на слушане на музика от компактния многофункционален преносим 

високоговорител Philips. Просто изберете своя музикален източник – от безжично поточно 

извличане чрез Bluetooth, FM радио, аудио вход USB или SD карта! Вградената акумулаторна 

батерия ви осигурява музика навсякъде

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• USB Direct и слот за SD карта за възпроизвеждане на MP3
• FM тунер за слушане на радио
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Лесна употреба
• Разбъркване / програма / повтаряне
• Ясен и ярък LED дисплей

Авангардна универсалност
• Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде
• До 20 часа възпроизвеждане на музика



 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.

USB Direct и слот за SD карта

USB Direct и слот за SD карта за възпроизвеждане 
на MP3

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.

Вградена акумулаторна батерия

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по 
всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви 
позволява да се наслаждавате на любимата си 
музика без плетеницата от захранващи кабели и 
без неудобството да търсите електрически 
контакт. Слушате прекрасна музика, сега със 
свободата на пълната преносимост.

До 20 часа възпроизвеждане на 
музика

Издръжливостта на батерията се изразява в 20 
часа непрекъснато изпълнение на музика или 
слушане на FM радио - само с едно зареждане.
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Спецификации
Съвместимост
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad с Retina 
дисплей, новият iPad

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и 

Bluetooth 2.1 или следващи версии
• други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или 
следваща версия

• друго Bluetooth устройство
• работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Аудио възпроизвеждане
• Поддържан аудио формат: MP3
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство, карта SD

• Режим възпроизвеждане: Следваща и предишна 
песен, Бързо напред и назад, "Изпълнение" и 
"Пауза"

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Тип на антената: Телескопична

Звук
• Звукова система: стерео
• Максимална изходна мощност (RMS): 3 W

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт
• Тип на дисплея: Светодиоден дисплей

Захранване
• Тип батерия: Вградена, литиева
• Време на изпълнение на музиката: 20 ч

Аксесоари
• USB кабел: за зареждане
•
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