
 

 

Philips
Kylpyhuoneradio

Digitaalinen FM/MW-viritys
Roiskesuojaus
Kello
Paristokäyttöinen

AE2330
Suihkuttele huoletta ilman roiskeiden varomista
tällä kylpyhuoneradiolla
Kuuntele musiikkia suihkussa Philips AE2330/00 -kylpyhuoneradiosta. Roiskesuojaus 
mahdollistaa käytön pesuhuoneessa. Voit ripustaa radion nopeasti ja helposti 
irrotettavasta hihnasta.

Kaikki tarvitsemasi
• Säädettävä ajastin katkaisee radiosta virran haluamaasi aikaan
• Luistamista estävä ja käteen sopiva muotoilu
• Kiinteä kellotoiminto
• Roisketiiviin muotoilun ansiosta voidaan käyttää suihkussa tai kylpyhuoneessa

Helppokäyttöinen
• Paristokäyttöinen, kannettava
• Irrotettava hihna helpottaa ripustamista
• Lataus vähissä -ilmaisin pitää sinut ajan tasalla



 Säädettävä ajastin
Radion toistoaikaa voi säädellä asettamalla toistoajan 
minuutteina digitaalisella ajastimella. Se laskee 
minuutit automaattisesti ja katkaisee lopuksi virran.

Luistamista estävä muotoilu
Radio on muotoiltu käteen sopivaksi, eikä sen 
mattapinta luista märissä käsissä. Radion pohjassa on 
kumipinta, joten voit painaa radion painikkeita 
huoletta, laite pysyy paikallaan.

Akkukäyttö
Kahden AA-pariston ansiosta Philips-kelloradio on 
helppo kantaa ja asettaa minne tahansa.

Kiinteä kello
Kiinteä kello mittaa aikaa tarkasti. Kun radio ei ole 
käytössä, kellonäyttö lisää käyttömukavuutta.

Irrotettava hihna
Irrotettavan hihnan ansiosta Philips-
kylpyhuoneradion voi asettaa minne tahansa. Irrota 
hihna, jos laitat radion tasaiselle pinnalle, tai laita 
radio hihnasta roikkumaan suihkun kahvaan, hanaan 
tai pyyhekoukkuun.

Roisketiivis muotoilu
Radion vesitiiviin kaiuttimen äänenlaatu ei laske ajan 
kuluessa. Roisketiiviin materiaalin ja vankan 
mekaanisen muotoilun ansiosta radion voi laittaa 
kylpyhuoneessa märille pinnoille, pesualtaaseen tai 
kylpyammeeseen. Sen voi laittaa riippumaan vaikka 
suihkun kahvaan. Radion pinta kestää pienet 
vesisuihkutkin.

Lataus vähissä -ilmaisin

Lataus vähissä -ilmaisin syttyy, kun virta on vähissä.
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Käytön mukavuus
• Näytön numerot: 5
• Kello: uniajastin
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)
• Lähtöteho: 300 mW RMS

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Lisätarvikkeet
• Muuta: Käyttöopas
• Takuu: Takuutodistus

Mitat
• Kokonaispaino: 0,61 kg
• Tuotteen paino: 0,53 kg
• Päälaitteen syvyys: 61 mm
• Pakkauksen leveys: 90 mm
• Päälaitteen korkeus: 153 mm
• Pakkauksen korkeus: 169 mm
• Päälaitteen leveys: 88 mm
• Pakkauksen syvyys: 65 mm
• Määrä pakkauksessa: 6

Virta
• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 3
• Akkutyyppi: AA-koko (LR6)
•
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