
 

 

Philips
Rádio portátil

FM/MW, sintonização digital
20 pos. de programação com um 
toque
Relógio
Alimentação a bateria ou CA

AE2430
Desfrute das suas rádios favoritas

com o acesso de um toque a estações programadas
Desfrute das suas estações FM/MW favoritas com apenas um toque com o rádio portátil Philips. A 

sintonização digital e 20 estações programadas com acesso de um toque tornam este rádio fácil de usar. 

O visor LCD grande retroiluminado proporciona uma fácil visualização mesmo em condições de fraca 

iluminação.

Desfrute das suas estações favoritas
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal

Fácil de utilizar
• Função de relógio integrada
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som
• Indicador de bateria fraca mantém-no informado sobre o nível de carga
• Funcionamento ligado à corrente ou a pilhas para um posicionamento flexível



 Relógio integrado
Um relógio integrado mantém as horas certas. 
Quando o rádio está desligado, o visor do relógio 
pode ser retirado para maior comodidade.

Grande visor LCD retroiluminado

O visor LCD garante uma visualização e utilização 
fáceis em condições de pouca luz e fornece 
informações nítidas de forma instantânea.

Altifalante integrado

Um altifalante oferece uma boa qualidade de som 
para maior entretenimento.

Sintonização dig. c/ programação estaç.

Sintonização digital com programação de estações 
para maior comodidade

Tomada dos auscultadores estéreo
Ligue os seus próprios auscultadores a este 
dispositivo Philips para uma experiência de audição 
pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua 
música favorita com um som fantástico sem 
perturbar outras pessoas, se ligar os seus 
auscultadores a este dispositivo.

Indicador de bateria fraca

O indicador de bateria fraca acende quando a carga 
é baixa.

Funcionamento a corrente ou a pilhas

Alimente o seu rádio Philips a pilhas ou com o 
fornecimento directo de corrente e desfrute de uma 
óptima comodidade e flexibilidade. Quando não há 
uma tomada elétrica disponível ou quando não quer 
fios inestéticos espalhados, pode simplesmente 
operar o aparelho a pilhas. Quando necessitar de 
uma fonte de energia contínua e estável, ligue o 
aparelho directamente a uma tomada elétrica. Agora 
pode desfrutar verdadeiramente da liberdade de 
audição onde desejar.
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Especificações
Sintonizador/receção/transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM, MW, FM estéreo
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática

Som
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Sistema de som: estéreo
• Potência de saída: 1 W RMS

Conetividade
• Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

Funcionalidades
• Dígitos do Ecrã: 5
• Cor da retroiluminação: branco
• Tipo de visor: Visor LCD

Acessórios
• Cabos/ligação: Transformador CA-CC
• Outros: Manual do utilizador

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 4
• Peso do produto: 1,33 kg
• Profundidade da unidade principal: 76 mm
• Altura da unidade principal: 148 mm
• Largura da unidade principal: 218 mm

Potência
• Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Voltagem de entrada CC: 9 V
• Número de baterias: 4
• Fonte de alimentação: 220 - 240 V
•
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