
 

 

Philips
Przenośne radio

Radio FM/MW, cyfrowe strojenie

20 programowanych stacji
Zegar
Zasilanie sieciowe lub bateryjne

AE2430
Słuchaj ulubionych stacji radiowych

dzięki dostępowi do ustawionych stacji za pomocą jednego przycisku

Ciesz się ulubionymi stacjami FM/MW po jednym naciśnięciu przycisku przenośnego radia Philips. 

Cyfrowe strojenie oraz 20 ustawionych stacji dostępnych po naciśnięciu jednego przycisku sprawiają, że 

radio to jest proste w obsłudze. Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia widoczność nawet 

przy słabym świetle.

Ciesz się muzyką ulubionych stacji radiowych
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki

Wygodne użytkowanie
• Wbudowany zegar
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
• Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii sygnalizuje jej rozładowanie
• Zasilanie sieciowe lub bateryjne umożliwia swobodne przenoszenie



 Wbudowany zegar
Wbudowany zegar precyzyjnie wyświetla czas. Kiedy 
radio jest wyłączone, włącza się zegar dla 
dodatkowej wygody.

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy 
odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia 
przy słabym świetle.

Wbudowany głośnik

Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i 
przyjemność słuchania.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia 
dodatkową wygodę

Stereofoniczne gniazdo słuchawek
To urządzenie firmy Philips jest wyposażone w 
dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie 
słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. 
Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym 
dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz 
innym.

Wskaźnik niskiego poziomu 
naładowania akumulatora

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii 
włącza się, gdy baterie są niemal rozładowane.

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

Zasilaj radio firmy Philips bateriami lub bezpośrednio 
z sieci elektrycznej i korzystaj z niezwykłej wygody 
oraz elastyczności. Kiedy gniazdko elektryczne nie 
jest dostępne lub nie chcesz ciągnąć za sobą 
przewodu, po prostu zasilaj zestaw bateriami. Jeśli 
potrzebujesz ciągłego i stabilnego zasilania, podłącz 
zestaw bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. 
Teraz możesz naprawdę cieszyć się wolnością 
słuchania w dowolnym miejscu.
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Dane techniczne
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Pamięć stacji: 20
• Pasma tunera: FM, MW, UKF stereo
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe

Dźwięk
• Regulacja głośności: w górę/dół
• System dźwięku: stereo
• Moc wyjściowa: 1 W RMS

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)

Udogodnienia
• Liczba wyświetlanych cyfr: 5
• Kolor podświetlenia: Biała
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Inne: Instrukcja obsługi

Wymiary
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
• Waga produktu: 1,33 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 76 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 148 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 218 mm

Moc
• Rodzaj akumulatora: Rozmiar C (LR14)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Napięcie prądu stałego: 9 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Źródło zasilania: 220–240 V
•
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