Philips
Rádio Portátil

AE2480

Desfrute do sintonizador digital multi-banda
com 40 estações de rádio programadas com acesso de um toque
Rádio portátil compacto com ecrã LCD extra largo de fácil leitura e 40 estações de rádio
programadas de sintonizador digital FM/MW/SW/LW
Desfrute das suas estações favoritas
• Sintonização digital FM/MW/SW/LW
• Entrada para leitor de MP3 para o seu dispositivo de música portátil
Excelente reprodução de som
• Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
• Sistema de som estéreo
Fácil de utilizar
• Função de relógio integrada
• Despertador e temporizador digitais incorporados
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização mais fácil com pouca luz
• Acesso com 1 toque a 40 estações programadas
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Rádio Portátil

Especificações
Sintonizador/Recepção/Transmissão

• Estações pré-sintonizadas: 40
• Bandas do Rádio: FM, LW, MW, FM estéreo, SW
• Sintonização digital automática

Som

• Potência de saída (RMS): 1 W
• Diâmetro do altifalante: 2,5" x 2
• Controlo do volume: Controlo do volume para
cima/baixo
• Sistema de som: Estéreo

Conectividade

• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
• Entrada CC: 9 V

Comodidade

• Alarmes: Temporizador, Despertador

Destaques
• Dígitos do Ecrã: 5
• Cor da retroiluminação: Branca
• Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

• Acessórios Incluídos: Adaptador CA-CC, Cabo
áudio, Manual do Utilizador

Dimensões

• Quantidade de caixas principais: 2
• Dimensões do produto (L x A x P):
218 x 148 x 76 mm
• Peso do produto: 1,33 kg

Potência
•
•
•
•

Tipo de bateria: LR14
Voltagem da bateria: 1,5 V
Número de pilhas: 6
Alimentação eléctrica: 220-240 V

•
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Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona
uma experiência dos sons graves profunda a partir
de um sistema de altifalantes compacto. Difere de
um sistema de altifalantes convencional devido à
adição de um tubo de graves alinhado acusticamente
com o woofer para optimizar o desempenho das
frequências baixas. O resultado são graves mais
controlados e profundos, com menor distorção. O
sistema funciona através da ressonância da massa de
ar no tubo de graves para vibrar como um woofer
convencional. Combinado com a resposta do
woofer, o sistema expande todos os sons das baixas
frequências para criar toda uma nova dimensão de
graves profundos.

Sintonização FM/MW/SW/LW PLL
Sintonização digital FM/MW/SW/LW

