
 

 

Philips
bezdrôtový prenosný 
reproduktor

Bluetooth®
USB Direct
SD
Digitálny tuner FM

AT10
Vychutnávajte si svoju hudbu 

všade na cestách
Vychutnajte si prehrávanie hudby z kompaktného prenosného multifunkčného reproduktora 
Philips. Jednoducho si vyberte zdroj hudby – bezdrôtový prúdový prenos cez Bluetooth, rádio FM, 
zvukový vstup, USB alebo kartu SD! Vstavaná nabíjateľná batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
• USB Direct a zásuvka pre pamäťové karty SD na prehrávanie hudby MP3
• FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie
• Náhodný výber/program/opakované prehrávanie
• Zreteľný a jasný displej LCD

Rozšírená všestrannosť
• Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
• Až 20 hodín prehrávania hudby



 Bezdrôtový prenos hudby

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie 
na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj 
energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje 
jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam 
iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s 
technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju 
obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

USB Direct a zásuvka pre pamäťové 
karty SD

USB Direct a zásuvka pre pamäťové karty SD na 
prehrávanie hudby MP3

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať 
všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a 

počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku 
konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. 
V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre 
slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo 
vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém 
špičkových reproduktorov. Philips jednoducho 
prináša lepší zvuk.

Vstavaná nabíjateľná batéria

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a 
kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete 
svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti 
káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej 
zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so 
slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Až 20 hodín prehrávania hudby

Vysoká kapacita batérie tohto prehrávača poskytuje 
až 20 hodín nepretržitého prehrávania hudby alebo 
počúvania rádia FM – a to všetko na jediné nabitie.
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Technické údaje
Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad s displejom 

Retina, nový iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou 
Bluetooth 2.1 alebo novšou

• ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno
• funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo 

starším

Prehrávanie zvuku
• Podporovaný zvukový formát: MP3
• Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, karta SD
• Režim prehrávania: Ďalšia a predchádzajúca 

skladba, Rýchlo dopredu a dozadu, Prehrať a 
pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Typ antény: Teleskopická

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 3W

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LED displej

Príkon
• Typ batérie: Zabudovaná lítiová
• Doba prehrávania hudby: 20 hod

Príslušenstvo
• USB kábel: na nabíjanie
•
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