
 

 

Philips
bezdrátový přenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Připojení USB Direct
SD
Digitální tuner FM

AT10
Vychutnejte si hudbu 

kamkoli se vydáte
Vychutnejte si poslech z kompaktního přenosného reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. 
Stačí si jen vybrat zdroj hudby od bezdrátového streamování Bluetooth, FM rádia, zvukového 
vstupu, USB po kartu SD! Díky vestavěné nabíjecí baterii si hudbu můžete užít kdekoli

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Připojení USB Direct a slot pro karty SD pro přehrávání hudby ve formátu MP3
• Tuner FM pro poslech rádia
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Snadné použití
• Náhodný výběr / program / opakování
• Čistý a jasný displej LED

Pokročile univerzální
• Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli
• Přehrávání až 20 hodin hudby



 Bezdrátový přenos hudby

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie 
umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/
iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním 
Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo 
dokonce notebooky. Takže můžete snadně 
vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu 
nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

USB Direct a slot pro karty SD

Připojení USB Direct a slot pro karty SD pro 
přehrávání hudby ve formátu MP3

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat 
svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí 

zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na 
přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení 
využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou 
hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících 
reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší 
zvuk.

Vestavěná nabíjecí baterie

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. 
Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní 
hudbu bez překážejících zamotaných napájecích 
kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. 
Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou 
přenosností bez omezení.

Přehrávání až 20 hodin hudby

Dlouhotrvající výkon přehrávače představuje 
20 hodin trvalého přehrávání nebo poslechu rádia 
FM – vše na jedno nabití.
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Specifikace
Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad s displejem 

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

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo 
novější

• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: 
Ano

• pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší

Přehrávání zvuku
• Podporovaný formát audia: MP3
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, karta 

Mini SD
• Režim přehrávání: Další/předchozí stopa, Rychlý 

posun vpřed/zpět, Přehrávání a pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitální ladění: Ano
• Typ antény: Teleskopická

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Maximální výstupní výkon (RMS): 3 W

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LED

Spotřeba
• Typ baterie: Vestavěná lithiová
• Doba přehrávání hudby: 20 h

Příslušenství
• Kabel USB: pro nabíjení
•
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