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AS170
Leiskite muziką ir įkraukite 

savo „Android“ telefoną
Klausykite puikaus šio AS170 garsiakalbio skleidžiamo garso, o jis greitai įkraus jūsų 
„Android“ telefoną. Suderinamas su visais „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais, kad 
galėtumėte paprastai ir lengvai transliuoti muziką. Galėsite pabusti girdėdami radijo dainas.

Stebėtinai sodrus garsas
• Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Elegantiškas ir kompaktiškas
• Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko
• Laikrodžio ekranas aiškiai rodo laiką
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Paprasta naudoti
• Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka bet kuriam „Android“ telefonui
• Paprastas „Bluetooth“ susiejimo valdiklis skirtas „Android“ telefonui
• Įkraukite antrą mobilųjį prietaisą per USB jungį



 „FlexiDock“
Patobulinta „Philips“„FlexiDock“ versija turi 
mikro USB jungtį, puikiai tinkančia bet kuriam 
„Android“ telefonui. Dėl dailaus ir suapvalinto 
jungties dizaino, doko mechanizmas puikiai 
tinka bet kuriam „Android“ telefonui. 
Garantuojamas maksimalus pritaikomumas. 
Tiesiog pastumkite jungtį į kairę arba dešinę, 
arba pasukite, kad ji atitiktų jūsų telefono 
mikro USB prievado vietą arba orientaciją. 
Toks išskirtinis lankstumas leis naudoti 
skirtingų gamintojų „Android“ telefonus, kurių 
mikro USB jungties padėtis ir orientacija nėra 
standartinė.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai 
energijos naudojanti nedidelio atstumo 
belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią 
technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu 
prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba 
kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji 
telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net 
nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį 
garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 

mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų 
garsu.

Paprastas „Bluetooth“ susiejimo 
valdiklis
Atsisiuntę „Philips Bluetooth Audio Connect“ 
valdiklį iš „Goggle Play“ galėsite prijungti ir 
susieti savo mobilųjį įrenginį su bet kuriuo 
„Philips“ garso įrenginiu, palaikančiu 
„Bluetooth“. Bakstelėkite valdiklį ir 
automatiškai pridėkite, susiekite ir prijunkite jį 
prie bet kokio „Philips“ garso įrenginio, 
palaikančio „Bluetooth“. Susieję įrenginius 
galite pervardyti ir keisti piktogramas. 
Turėdami šį valdiklį galėsite naudoti kelis 
„Philips“ garso įrenginius ir lengvai perjungti 
skirtingus „Bluetooth“ įrenginius. Bakstelėję 
pasirinkite pageidaujamą „Philips“ garso 
įrenginį ir pradėkite klausytis.

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus 
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo 

laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui 
pažadinti.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų 
įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai 
prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto 
garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai 
paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. 
Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos 
kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog 
perteikia geresnį garsą.
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Suderinamumas
• mikro USB jungtis: skirta įkrauti visus „Android“ 

telefonus
• srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“: 

„iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, 
„iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPhone” 3, „iPhone” 
3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S, „iPhone 5“, 3-ios 
kartos arba naujesnis „iPod“, „Android“ telefonai ir 
planšetės, kiti „Bluetooth“ įrenginiai

• veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 6W
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garsiakalbiai
• Neodimio magnetinė sistema

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 2,1
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP

• „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Laikrodis / versija: Skaitmeninis, 12/24 val.
• Žadintuvai: radijo žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, 

žadintuvas su signalu, 24 val. žadintuvo nustatymas 
iš naujo, kartoti signalą (snausti), dvigubas signalas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: FM antena
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo diapazonas: FM

Matmenys
• Svoris su pakuote: 0,65 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 219 x 116 x 156 

mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
•
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