
 

 

Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth®
USB Direct
SD
Digitaalinen FM-viritin

AT10
Nauti musiikistasi kaikkialla

Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Lähteeksi voi 
valita langattoman Bluetooth-suoratoiston, FM-radion, äänitulon, USB:n tai SD-kortin. 
Sisäänrakennetun akun ansiosta musiikkia voi kuunnella kaikkialla.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• USB Direct ja SD-korttipaikka MP3-musiikin toistoa varten
• Kuuntele FM-radiota
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen
• Satunnaistoisto / ohjelmointi / jatkuva toisto
• Suuri ja kirkas LED-näyttö

Erittäin monipuolinen
• Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa
• Jopa 20 tuntia musiikkia



 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.

USB Direct ja SD-korttipaikka

USB Direct ja SD-korttipaikka MP3-musiikin toistoa 
varten

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.

Sisäinen ladattava akku

Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän 
ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa 
musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen 
haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

Jopa 20 tuntia musiikkia

Soittimella voit toistaa musiikkia tai kuunnella radiota 
20 tuntia yhteen menoon – yhdellä latauksella.
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Tekniset tiedot
Yhteensopivuus
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, 

uusi iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muu Bluetooth-laite
• yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

Äänen toisto
• Tuettu ääniformaatti: MP3
• Toistomuodot: USB Flash -asema, SD-minikortti
• Toistotila: Seuraava ja edellinen kappale, Nopeutus 

eteen- ja taaksepäin, Toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Automaattinen digitaaliviritys
• Antennin tyyppi: Teleskooppi

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Enimmäislähtöteho (RMS): 3 W

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Äänitulo (3,5 mm)

Helppokäyttöisyys
• Näyttötyyppi: LED-näyttö

Virta
• Akkutyyppi: Sisäänrakennettu litiumakku
• Musiikin toistoaika: 20 h

Lisätarvikkeet
• USB-johto: lataamista varten
•
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