
 

 

Philips
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth®
USB Direct
SD
Digital FM-tuner

AT10
Nyt musikken uansett hvor du er

Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Bare velg musikkilden - fra trådløs 
Bluetooth-streaming, lydinngang, FM-radio, USB eller et SD-kort. Med et innebygd, 
oppladbart batteri kan du spille av musikk overalt

Nyt musikk fra flere kilder
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• USB Direct- og SD-kortspor for MP3-musikkavspilling
• FM-radio for en god radioopplevelse
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Lett å bruke
• Shuffle/program/gjenta
• Bred og klar LED-skjerm

Avansert allsidighet
• Innebygd oppladbart batteri for avspilling av musikk hvor som helst
• Opptil 20 timer musikkavspilling



 Trådløs musikkstreaming

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi 
med kort rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med 
trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre 
Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, 
nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan 
du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra 
video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

USB Direct- og SD-kortspor

USB Direct- og SD-kortspor for MP3-
musikkavspilling

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 

koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Innebygd oppladbart batteri

Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som 
helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan 
du høre på din personlige musikk uten å bekymre 
deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. 
Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta 
med deg overalt.

Opptil 20 timer musikkavspilling

Den langvarige kraften til denne spilleren kommer i 
form av 20 timer kontinuerlig musikkavspilling eller 
FM-radiolytting – alt på én lading.
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Spesifikasjoner
Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad med Retina-

display, ny iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner: med 

Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
• andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 

eller nyere
• annen Bluetooth-aktivert enhet
• fungerer med: Bluetooth 4.0 eller tidligere

Lydavspilling
• Lydformater som støttes: MP3
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, SD-kort
• Avspillingsmodus: Neste og forrige spor, Hurtig 

forover og bakover, Play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital søking
• Antennetype: Teleskopisk

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 3 W

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet
• Skjermtype: LED-display

Drift
• Batteritype: Innebygd litium
• Musikkspilletid: 20 t

Tilbehør
• USB-kabel: for lading
•
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