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garsiakalbis

„Bluetooth®“
„USB Direct“
SD
FM skaitmeninis imtuvas

AT10
Mėgaukitės muzika, kad 

ir kur bekeliautumėte
Klausykitės muzikos per šį kompaktišką ir nešiojamą „Philips“ universalų garsiakalbį. Tiesiog 
pasirinkite muzikos šaltinį (FM radiją, garso įvestį, USB ar SD kortelę), kurio muziką transliuosite 
belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu! Įkraunama baterija suteikia laisvę muzikos klausyti visur

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• „USB Direct“ ir SD kortelės lizdas leis atkurti MP3 muziką
• FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Paprasta naudoti
• Groti atsitiktine tvarka / programuoti / kartoti
• Aiškus ir ryškus LED ekranas

Modernus universalumas
• Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur
• Iki 20 valandų muzikos įrašų perklausos



 Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„USB Direct“ ir SD kortelės lizdas

„USB Direct“ ir SD kortelės lizdas leis atkurti MP3 
muziką

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir 

kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie 
„Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) 
prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių 
išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo 
muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia 
geresnį garsą.

Integruota įkraunama baterija

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. 
Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis 
mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių 
laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės 
puikios muzikos laisvai ir visur.

Iki 20 valandų muzikos įrašų perklausos

Vieną kartą įkrovus šio grotuvo bateriją juo galima 
naudotis neįtikėtinai ilgai – muzikos arba FM radijo 
nepertraukiamai galėsite klausytis net 20 valandų.
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Specifikacijos
Suderinamumas
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, „iPad mini“, „iPad“ su 

„Retina“ ekranu, naujasis „iPad“
• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4, 

„iPhone” 4S, „iPhone 5“, „iPhone” 5C, „iPhone” 5S
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesnė

• kiti „Bluetooth“ įrenginiai
• veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija

Garso atkūrimas
• Palaikomi garso formatai: MP3
• Atkuriama medija: USB atmintinė, SD kortelė
• Peržiūros režimas: Kitas / ankstesnis takelis, Greitai 

pirmyn ir atgal, Groti ir sustabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Antenos tipas: Teleskopinė

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Maksimali išvesties galia (RMS): 3 W

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Ekrano tipas: LED ekranas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Integruota, ličio
• Muzikos klausymo laikas: 20 val.

Priedai
• USB laidas: įkrovimui
•
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