
 

 

Philips
Badrumsradio

FM/MW, digitalmottagare
Stänksäker
Klocka
Batteridriven

AE2330
Stänk till i duschen

med den här badrumsradion
Få musik i duschen med Philips AE2330/00 badrumsradio. Tack vare dess stänksäkra 
design kan den användas i hela badrummet. Den löstagbara remmen gör att det går 
snabbt och enkelt att hänga upp den i duschen.

Allt du behöver
• Justerbar timer som stänger av radion vid en förinställd tid
• Design med halkfritt och enkelt grepp
• Inbyggd klockfunktion
• Stänksäker design för användning i duschen eller badrummet

Lättanvänd
• Batteridrift för bärbar användning
• Löstagbar rem som gör den enkel att hänga upp
• Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån



 Justerbar timer
Radions speltid kan enkelt bestämmas genom att 
önskat antal minuter ställs in på den digitala timern, 
som automatiskt räknar ned tiden och stänger av 
radion när den gått ut.

Halkfri design
Radions särskilda design passar handens naturliga 
krökning, och den matta ytan på två sidor gör den 
enkel att greppa även med våta händer. Radions 
botten är gummerad så att du ska kunna trycka på 
knapparna utan att oroa dig för att den ska halka 
runt.

Batteridrift
Klockradion från Philips drivs av två AA-batterier 
vilket gör den mycket bärbar och lättplacerad.

Inbyggd klocka
En inbyggd klocka för exakt tid. När radion är 
avstängd slås klockan på för extra bekvämlighet.

Löstagbar rem
Den medföljande löstagbara remmen gör att du kan 
ställa badrumsradion från Philips var du vill. Ta loss 
remmen om du vill ställa radion på en plan yta, eller 
vira remmen runt duschmunstycket, kranen eller 
handdukshängaren.

Stänksäker design
Ljudkvaliteten hos radions vattensäkra högtalare 
försämras inte med tiden. Det stänksäkra materialet 
och den gedigna mekaniska designen gör att du kan 
ställa radion på badrummets våtaste ställen, t,ex, i 
handfatet eller i badkaret. Den kan till och med 
hängas över duschmunstycket. Radion håller för att 
få en kortvarig vattenstråle över sin yta.

Indikator för låg batterinivå

Indikatorn för svagt batteri tänds om batteriet är 
svagt.
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Bekvämlighet
• Visa siffror: 5
• Klocka: insomningsfunktion
• Skärmtyp: LCD-display

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Volymkontroll: ratt (digital)
• Uteffekt: 300 mW RMS

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Tillbehör
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Bruttovikt: 0,61 kg
• Produktvikt: 0,53 kg
• Huvudenhet, djup: 61 mm
• Paketbredd: 90 mm
• Huvudenhet, höjd: 153 mm
• Paketbredd: 169 mm
• Huvudenhet, bredd: 88 mm
• Pakethöjd: 65 mm
• Antal i förpackning: 6

Effekt
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 3
• Batterityp: AA-storlek (LR6)
•
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