
 

 

„Philips“
Nešiojamasis radijas

FM/MW, skaitmeninis derinimas

20 iš anksto nustatomų stočių
Laikrodis
Maitinimas iš baterijos ar tinklo

AE2430
Mėgaukitės mėgstamomis radijo stotimis

– iš anksto nustatytas stotis pasieksite vienu spustelėjimu
Mėgaukitės mėgstamomis FM / MW radijo stotimis vos vieną kartą spustelėję „Philips“ nešiojamąjį radiją. 

Skaitmeninis nustatymas ir 20 vienu spustelėjimu įjungiamų nustatytų stočių – šiuo radiju tikrai paprasta 

naudotis. Dideliame foninio apšvietimo LCD ekrane rodmenys lengvai įžiūrimi net esant menkam 

apšvietimui.

Klausykitės mėgstamų radijo stočių
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines

Paprasta naudoti
• Integruoto laikrodžio funkcija
• Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje
• Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe
• Senkančios baterijos indikatorius parodo likusį energijos kiekį
• Veikia iš elektros lizdo arba baterijų, todėl galėsite pastatyti bet kur



 Integruotas laikrodis
Integruotas laikrodis tiksliai rodo laiką. Kai radijas 
išjungtas, laikrodžio ekranas įjungiamas – kad būtų 
patogiau.

Didelis apšviestas LCD ekranas

Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę 
galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis 
prietaisu net esant prieblandai.

Integruotas garsiakalbis

Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl 
radijo klausytis malonu.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam 
patogumui

Stereofoninių ausinių lizdas
Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir 
mėgaukitės muzika vieni, kad ir kur būtumėte. 
Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės 
nepakartojamos garso kokybės muzikos 
netrukdydami kitiems.

Senkančios baterijos indikatorius

Senkančios baterijos indikatorius pradeda šviesti, kai 
energija senka.

Naudokite elektros lizdą ar baterijas

Savo „Philips“ radijo imtuvą maitinkite baterijų ar 
elektros tinklo energija ir mėgaukitės patogumu bei 
lankstumu. Kai nėra maitinimo laido ar nenorite, kad 
mėtytųsi nepatraukliai atrodantys laidai, naudokite 
baterijas. Kai reikia nuolatinio ir stabilaus maitinimo, 
įrenginį prijunkite prie sieninio elektros lizdo. Dabar 
galite iš tikrųjų mėgautis klausymosi laisve, kad ir kur 
būtumėte.
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Specifikacijos
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo diapazonas: FM, MW, FM stereo
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Garso sistema: stereo
• Išvesties galia: 1 W RMS

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)

Patogumas
• Rodomi skaičiai: 5
• Fono spalva: balta
• Ekrano tipas: LCD ekranas

Priedai
• Laidai / jungtys: AC-DC adapteris
• Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys
• Dėžučių kiekis: 4
• Gaminio svoris: 1,33 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 76 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 148 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 218 mm

Maitinimas
• Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• DC įvesties įtampa: 9 V
• Maitinimo elementų skaičius: 4
• Maitinimo šaltinis: 220–240 V
•
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