
 

 

Philips
Kannettava radio

Digitaalinen viritys
FM/MW/LW/SW

AE2480
Nauti lempiradiokanavastasi

ja sen 40:stä yhden painikkeen pikavalintakanavasta
Pienikokoinen kannettava radio, jossa on erittäin suuri ja helppolukuinen LCD-näyttö ja 
digitaalisen FM/MW/SW/LW-virittimen 40 pikavalintakanavaa.

Kuuntele lempiasemiasi
• Digitaalinen FM/MW/SW/LW-viritys
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Loistava äänentoisto
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Stereoäänentoistojärjestelmä parempaa musiikkinautintoa varten

Helppokäyttöinen
• Kiinteä kellotoiminto
• Kello, herätys ja uniajastin
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• 40 yhden painikkeen pikavalintakanavaa



 Kiinteä kello
Kiinteä kello mittaa aikaa tarkasti. Kun radio ei ole 
käytössä, kellonäyttö lisää käyttömukavuutta.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kello, herätys ja uniajastin
Kello, herätys ja uniajastin

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on 
helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä 
silmäyksellä.

FM/MW/SW/LW-PLL-viritys
Digitaalinen FM/MW/SW/LW-viritys

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

40 pikavalintaa
40 yhden painikkeen pikavalintakanavaa

Stereoäänentoistojärjestelmä
Järjestelmä, joka vastaanottaa stereolähetyksiä ja 
toistaa ne tehokkaasti kahden kaiuttimen kautta.
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Tekniset tiedot
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Pikavalinnat: 40
• Virittimen aaltoalueet: FM, LW, MW, FM-stereo, 

SW
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Ääni
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Lähtöteho: 1 W RMS

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus
• Herätykset: summeriherätys
• Näytön numerot: 5
• Taustaväri: valkoinen
• Kello: uniajastin
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite, äänijohto
• Muuta: Käyttöopas

Mitat
• Määrä pakkauksessa: 2
• Tuotteen paino: 1,33 kg
• Päälaitteen syvyys: 76 mm
• Päälaitteen korkeus: 148 mm
• Päälaitteen leveys: 218 mm

Virta
• Paristotyyppi: C-koko (LR14)
• Akun jännite: 1,5 V
• DC-tulojännite: 9 V
• Akkujen määrä: 6
• Virtalähde: 220–240 V
•
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