
 

 

Philips
przenośny głośnik 
bezprzewodowy

Bluetooth®
Bezp. połącz. USB
SD
Cyfrowy tuner FM

AT10
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek 

jesteś!
Słuchaj muzyki z niewielkiego, wielofunkcyjnego przenośnego głośnika Philips. Wystarczy wybrać źródło 

muzyki — możesz bezprzewodowo przesyłać dźwięk przez Bluetooth lub skorzystać z radia FM, wejścia 

audio, pamięci USB lub karty SD. Wbudowany akumulator pozwala słuchać muzyki w dowolnym 

miejscu.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
• Bezpośrednie połączenie USB i gniazdo kart SD umożliwiają odtwarzanie plików MP3
• Radio FM – przyjemność słuchania
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wygodne użytkowanie
• Kolejność losowa/programowanie/powtarzanie
• Wyraźny i jasny wyświetlacz LED

Zaawansowana wszechstronność
• Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu
• Do 20 godzin odtwarzania muzyki



 Bezprzewodowa transmisja muzyki

Bluetooth to bezprzewodowa technologia 
komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i 
energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą 
bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/
iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, 
takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki 
temu można w prosty sposób odtwarzać 
bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu 
bądź gry.

Bezpośrednie połączenie USB i gniazdo 
kart SD

Bezpośrednie połączenie USB i gniazdo kart SD 
umożliwiają odtwarzanie plików MP3

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu 
przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno 

proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie 
do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy 
Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty 
firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Wbudowany akumulator

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. 
Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się 
ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi 
się przewodami zasilającymi i uciążliwego 
poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości 
przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w 
każdym miejscu.

Do 20 godzin odtwarzania muzyki

Długotrwałe zasilanie odtwarzacza pozwala na 20 
godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki lub 
słuchania radia FM, bez konieczności dodatkowego 
ładowania.
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Dane techniczne
Zgodność
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad z wyświetlaczem 

Retina, Nowy iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
• Tablety i smartfony z systemem Android: z 

systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub 
nowszej

• pozostałe urządzenia muzyczne: z Bluetooth w 
wersji 2.1 lub nowszej

• inne urządzenie Bluetooth
• współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

Odtwarzanie dźwięku
• Obsługiwany format audio: MP3
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB, Karta SD
• Tryb odtwarzania: Następna/poprzednia ścieżka, 

Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, 
Odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Typ anteny: Teleskopowa

Dźwięk
• System dźwięku: stereo
• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 3 W

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Wbudowany litowy
• Czas odtwarzania muzyki: 20 godz.

Akcesoria
• Przewód USB: do ładowania
•
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