
 

 

Philips
vezeték nélküli hordozható 
hangsugárzó

Bluetooth®-os
USB Direct
SD
FM digitális hangolóegység

AT10
Élvezze a zenét, bárhová 

is megy!
Élvezze a Philips kompakt, minden-az-egyben hordozható hangszórójából áradó zenét. Csak válassza ki 

a zeneforrást a következő helyekről: vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming, FM-rádió, audiobemenet, 

USB vagy SD-kártya! A beépített akkumulátornak köszönhetően bárhol hallgathat zenét

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• USB Direct és SD kártyanyílás MP3 zene lejátszásához
• FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyszerű használat
• Véletlen sorrendű lejátszás/program/ismétlés
• Tiszta és nagy fényerejű LED kijelző

Továbbfejlesztett rugalmasság
• A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
• Zenelejátszás akár 20 órán keresztül



 Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/
iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth 
készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, 
táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű 
vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték 
nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

USB Direct csatlakozó és SD 
kártyanyílás

USB Direct és SD kártyanyílás MP3 zene 
lejátszásához

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt 

összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a 
Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) 
porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a 
teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb 
hangminőséget.

Beépített akkumulátor

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített 
akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a 
tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése 
nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, 
mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Zenelejátszás akár 20 órán keresztül

A lejátszó hosszan tartó teljesítményének 
köszönhetően akár 20 órás folyamatos 
zenelejátszást, vagy FM rádióhallgatást biztosít - 
egyetlen feltöltést követően.
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Műszaki adatok
Kompatibilitás
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, Retinakijelzős iPad, új 

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

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb 

verzió
• egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
• a következővel működik:: Bluetooth 4.0 vagy 

korábbi verzió

Audiolejátszás
• Támogatott audioformátum: MP3
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, SD 

kártya
• Lejátszási mód: Következő és előző zeneszám, 

Gyorskeresés előre és visszafelé, Lejátszás és 
szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Antennatípus: Teleszkópos

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 3 W

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem
• Kijelző típusa: LED kijelző

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Beépített lítium
• Zenelejátszási idő: 20 óra

Tartozékok
• USB kábel: töltéshez
•
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