
 

 

Philips
bezvadu portatīvie skaļruņi

Bluetooth®
USB Direct
SD
FM digitālais uztvērējs

AT10
Izbaudiet savu mūziku 

jebkurā vietā
Izbaudiet mūzikas klausīšanos no kompaktā Philips universālā portatīvā skaļruņa. Vienkārši 
izvēlieties savu mūzikas avotu: Bluetooth bezvadu straumēšana, FM radio, audio ieeja, USB 
vai SD karte! Iebūvēta uzlādējama baterija nozīmē, ka varat klausīties mūziku jebkurā vietā

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
• USB Direct un SD kartes slots MP3 mūzikas atskaņošanai
• FM uztvērējs radio baudīšanai
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana
• Jaukšana / programma / atkārtojums
• Skaidrs un spilgts LED displejs

Papildu pielāgojamība
• Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā
• Mūzikas atskaņošanas ilgums līdz 20 stundām



 Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru 
tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. 
Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu 
savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth 
ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem 
vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā 
varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video 
un spēļu skaņu.

USB Direct un SD kartes slots

USB Direct un SD kartes slots MP3 mūzikas 
atskaņošanai

Audio ieeja (3,5 mm)

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un 
klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm 

un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN 
(3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. 
Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti 
ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, 
varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska 
skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku 
skanējumu.

Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. 
Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija ļauj izbaudīt 
iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem 
vadiem vai apgrūtinošu elektrības izejas meklēšanu. 
Lieliska mūzika brīvi izvēlētā vietā.

Mūzikas atskaņošanas ilgums līdz 20 
stundām

Šis atskaņotājs nodrošina līdz 20 stundas ilgu 
nepārtrauktu mūzikas atskaņošanu vai FM radio 
klausīšanos - ar vienu uzlādi.
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Specifikācijas
Saderība
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Mini, iPad ar Retina 

displeju, jaunais iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
• Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 

2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
• citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku
• cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth
• darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka

Audio atskaņošana
• Atbalstītie audio formāti: MP3
• Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks, SD 

karte
• Atskaņošanas režīms: Nākamais un iepriekšējais 

celiņš, Ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, Atskaņot un 
pauzēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM
• Automātiska digitālā regulēšana
• Antenas tips: Teleskopiska

Skaņa
• Skaņu sistēma: stereo
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 3 W

Savienojamība
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
• Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
• Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LED displejs

Strāvas padeve
• Baterijas tips: Iebūvēta litija
• Mūzikas atskaņošanas laiks: 20 st.

Piederumi
• USB vads: uzlādei
•
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