
 

 

Philips
Prenosné rádio

AE2480
Vychutnajte si viacpásmový digitálny tuner

S jednodotykovými 40 predvolenými stanicami rádia
Kompaktné prenosné rádio s veľmi veľkým a ľahko čitateľným LCD displejom a digitálnym 
tunerom FM/MW/SW/LW so 40 predvoľbami.

Vychutnajte si vaše obľúbené stanice
• Digitálne ladenie FM/MW/SW/LW
• Vstup pre MP3 prehrávač pre vaše prenosné hudobné zariadenie

Vynikajúca reprodukcia zvuku
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
• Stereofónny zvukový systém

Ľahko sa používa
• Vstavaná funkcia hodín
• Zabudovaný digitálny budík a časovač vypnutia
• Veľký podsvietený LCD displej pre ľahšie zobrazenie v slabom svetle
• Jednodotykový prístup pre 40 predvolených staníc



 Systém repr. Bass Reflex
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z 
basov z kompaktného systému reproduktorov. 
Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov 
dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, 
ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém 
kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje 
celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom 
nový rozmer hlbokých basov.

PLL ladenie FM/MW/SW/LW
nie je k dispozícii
AE2480/12

Hlavné prvky
• Budíky: Časovač vypnutia, Hodiny s budíkom • Napájanie zo siete: 220-240 V
•

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Predvolené stanice: 40
• Upevnenia tuneru: FM, LW, MW, FM Stereo, SW
• Automatické digitálne ladenie

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): >1W
• Priemer reproduktora: 2,5" x 2
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Zvukový systém: Stereofónny

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
• DC vstup: 9 V

Vybavenie a vlastnosti

• Zobrazenie číslic: 5
• Farba podsvietenia: Biela
• Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, 

Audiokábel, Manuál používateľa

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 2
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

218 x 148 x 76 mm
• Hmotnosť produktu: 1,33 kg

Napájanie
• Typ batérie: LR14
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 6
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