
intonizador digital com 
S
30 p
Rádio comp

30 pré-sinto

Sinton
• Sinto
• Sinto

Excele
• Altif
• Con

Fácil d
• Des
• O ec
• Tom
ré-sintonias
acto e portátil, com visor LCD grande e fácil de ler, e sintonizador digital com 

nias.

ia digital
nia de quartzo digital PLL
nia digital e pré-sintonias

nte reprodução de som
alante de grandes dimensões
trolo de tonalidade

e utilizar
pertador digital integrado
rã LCD de texto grande simplifica a escolha das funções de controlo
ada dos auscultadores para um melhor entretenimento musical pessoal
 

Philips
Rádio Portátil

AE2380



 

Som
• Potência de saída (RMS): 400 mW
• Melhoramento do Som: Controlo do Tom
• Sistema de som: Mono
• Diâmetro do altifalante: 100 mm
• Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 30
• Bandas do Rádio: FM, LW, MW

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Temporizador
• Dígitos do Ecrã: 5

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 3
• Dimensões do produto (L x A x P): 

225 x 155 x 85 mm
• Peso do produto: 0,95 kg

Potência
• Tipo de bateria: LR20
• Voltagem da bateria: 1.5 V
• Número de pilhas: 4
•

Rádio Portátil
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