
 

 

Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®
USB Direct
SD
FM-digitalmottagare

AT10
Lyssna på musik var du än är

Lyssna på musik från Philips kompakta bärbara allt-i-ett-högtalare. Välj musikkälla, från 
trådlös Bluetooth-strömning, FM-radio, ljudingång, USB eller SD-kortet! Ett inbyggt 
uppladdningsbart batteri betyder musik överallt

Lyssna på musik från olika källor
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• USB Direct- och SD-kortplats för MP3-/WMA-uppspelning
• FM-radio - njut av radion
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Lättanvänd
• Shuffle/program/repetering
• Skarp och ljusstark LED-skärm

Avancerad mångsidighet
• Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst
• Upp till 20 timmars musik



 Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation 
för korta avstånd som är både stabil och 
energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning 
till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter 
som smarttelefoner, surfplattor och till och med 
bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din 
favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

USB Direct- och SD-kortplats

USB Direct- och SD-kortplats för MP3-/WMA-
uppspelning

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 

ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.

Inbyggt laddningsbart batteri

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med 
det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av 
din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan 
att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med 
bärbar frihet nu.

Upp till 20 timmars musik

Strömmen i spelaren räcker så länge som 20 timmars 
musikuppspelning eller FM-radiolyssning – på en 
enda laddning.
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Specifikationer
Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad med Retina-

skärm, Nya iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s
• iPod Touch: 3:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller 

senare
• annan enhet med Bluetooth-funktioner
• fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre

Ljuduppspelning
• Ljudformat som stöds: MP3
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne, SD Card
• Uppspelningsläge: Nästa och föregående spår, 

Snabbspolning framåt och bakåt, Spela upp och 
pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Automatisk digital kanalsökning
• Antenntyp: Teleskopisk

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Högsta uteffekt (RMS): 3 W

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LED-skärm

Effekt
• Batterityp: Inbyggt litium
• Uppspelningstid: 20 tim

Tillbehör
• USB-kabel: för laddning
•
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