
 

 

Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®
USB Directo
SD
Sintonizador FM digital

AT10
Desfrute da sua música 

em qualquer lugar
Desfrute da audição de música no compacto altifalante portátil tudo em um da Philips. Basta escolher 

a sua fonte de música, desde transmissão sem fios Bluetooth, rádio FM, entrada de áudio, USB pu um 

cartão SD! Uma bateria recarregável incorporada significa que tem música em todos os locais de sua 

casa

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• USB Directo e ranhura para cartões SD para reprodução de música em MP3
• Sintonizador de FM para desfrutar de rádio
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Fácil de utilizar
• Reprodução aleatória/programação/repetição
• Visor LED nítido e brilhante

Versatilidade avançada
• Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local
• Até 20 horas de reprodução de música



 Transmissão de música sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fios de curto alcance que oferece fiabilidade e 
eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil 
ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros 
dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets 
ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar 
facilmente da sua música favorita e de som de vídeos 
ou de jogos através deste altifalante via ligação sem 
fios.

USB Directo e ranhura para cartões SD

USB Directo e ranhura para cartões SD para 
reprodução de música em MP3

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua 
música de dispositivos portáteis e computadores. 

Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN 
(3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com 
computadores, a ligação é normalmente estabelecida 
através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, 
pode desfrutar da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A Philips 
assegura sempre o melhor som.

Bateria recarregável incorporada

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura 
e em qualquer lugar. A bateria recarregável 
incorporada permite-lhe desfrutar da sua música 
pessoal sem a confusão de cabos de alimentação 
emaranhados e a procura incómoda por uma tomada 
eléctrica. Desfrute de óptima música com a 
liberdade da portabilidade.

Até 20 horas de reprodução de música

O poder duradouro deste leitor chega na forma de 
20 horas de reprodução de música contínua ou 
audição de rádio FM - tudo com um só 
carregamento.
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Especificações
Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad com ecrã Retina, 

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

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou superior
• outros dispositivos de música: com Bluetooth 

versão 2.1 ou superior
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior

Reprodução de áudio
• Formato de áudio suportado: MP3
• Suporte de reprodução: Unidade flash USB, SD 

Card
• Modo de reprodução: Faixa seguinte e anterior, 

Avanço e retrocesso rápido, Reproduzir e fazer 
pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Sintonização digital automática
• Tipo de antena: Telescópica

Som
• Sistema de som: estéreo
• Potência máxima de saída (RMS): 3 W

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LED

Alimentação
• Tipo de bateria: Lítio, incorporada
• Tempo de reprodução de música: 20 hr

Acessórios
• cabo USB: para o carregamento
•
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