
 

 

Philips
Bærbar radio

Digital søking
FM/MB/LB/SB

AE2480
Nyt favorittradioen

med 40 forhåndsinnstilte radiostasjoner med ett trykk
Kompakt bærbar radio med en ekstra stor LCD-skjerm som er enkel å lese, og 40 
forhåndsinnstilte stasjoner for FM/MW/SW/LW og digital søker.

Nyt favorittstasjonene
• Digital innstilling FM/MW/SW/LW
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Utmerket lydgjengivelse
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Stereolydsystem for bedre musikknytelse

Lett å bruke
• Innebygd klokkefunksjon
• Klokke, alarm og sleep timer
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
• Ettrykkstilgang til 40 forhåndsinnstilte stasjoner



 Innebygd klokke
En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når 
radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra 
anvendelighet.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I 
tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig 
høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk 
justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av 
de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet 
fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen 
slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I 
kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker 
systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon 
av dyp bass.

Klokke, alarm og sleep timer
Klokke, alarm og sleep timer

Stor bakbelyst LCD-skjerm

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og 
enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir 
tydelig informasjon umiddelbart.

PLL-innstilling FM/MW/SW/LW
Digital innstilling FM/MW/SW/LW

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold 
fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

40 forhåndsinnstilte stasjoner
Ettrykkstilgang til 40 forhåndsinnstilte stasjoner

Stereolydsystem
Et system som mottar stereokringkastninger for høy 
ytelse med spennende og naturtro lyd fra doble 
høyttalere.
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Spesifikasjoner
Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 40
• Tunerbånd: FM, LW, MW, FM Stereo, SW
• Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd
• Volumkontroll: opp/ned
• Lydsystem: stereo
• Utgangseffekt: 1 W RMS

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet
• Alarmer: summealarm
• Skjermsifre: 5
• Bakbelysningsfarge: hvit
• Klokke: sleep timer
• Skjermtype: LCD-display

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter, lydkabel
• Andre: Brukerhåndbok

Mål
• Hovedeskekvantum: 2
• Produktvekt: 1,33 kg
• Hovedenhetens dybde: 76 mm
• Hovedenhetens høyde: 148 mm
• Hovedenhetens bredde: 218 mm

Drift
• Batteritype: C-størrelse (LR14)
• Batterispenning: 1,5 V
• DC-inngangsspenning: 9 V
• Antall batterier: 6
• Strømforsyning: 220–240 V
•
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