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Дисплей-часовник
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захранване

AE2600B
Слушайте любимите си радиостанции

с достъп до предварително настроени станции с едно натискане

Слушайте любимите си FM/MW станции само с едно докосване с преносимото радио от Philips. 

Цифровата настройка и 5 предварително зададени станции с едно докосване правят това радио 

лесно за употреба. Големият LCD дисплей с фоново осветление може да бъде използван лесно 

дори и при слаба светлина.

Слушайте любимите си станции
• FM/MW тунер за слушане на радио
• Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва
• Вграден високоговорител, за да слушате радио със силен и добър звук

Лесна употреба
• Директни клавиши за бърз достъп до запазени радиостанции
• Вградена функция на часовник
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
• Индикаторът за изтощена батерията ви дава информация за силата на заряда
• Захранване от мрежата или от батерии за гъвкаво разполагане



 Вграден часовник
Вграденият часовник отчита прецизно времето. 
Когато радиото е изключено, се включва 
дисплеят на часовника, за допълнително 
удобство.

Голям задно осветен LCD дисплей

Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно 
гледане и работа при слаба светлина и дава ясна 
информация с един поглед.

Жак за стерео слушалки
Свържете слушалките си към това устройство 
Philips за по-лично слушателско изживяване, 
когато пожелаете. Наслаждавайте се на любимата 
си музика с чудесен звук, без да пречите на 
околните, като използвате слушалки.

Индикатор за изтощена батерия

Индикаторът за изтощена батерия светва при 
слаб заряд.

Захранване от мрежата или от 
батерии

Захранвайте този радиоапарат Philips с батерии 
или чрез директно включване в електрическата 

мрежа и се радвайте на огромно удобство и 
гъвкавост. Ако наблизо няма електрически 
контакт или искате да избегнете грозната 
плетеница от кабели, просто включете на 
батерии. А когато ви трябва постоянно и 
стабилно захранване, включете директно в 
контакта. Сега наистина можете да се 
наслаждавате на свободата да слушате, където и 
да сте.

FM/MW тунер

FM/MW (AM) стерео тунер

Директни клавиши за предварителни 
настройки
Директни клавиши за бърз достъп до запазени 
радиостанции

Вграден високоговорител

Високоговорителят дава добро качество на звука 
за повече удоволствие.
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Спецификации
Тунер / Приемане / Предаване
• Предварително настроени станции: 5 FM, 5 MW
• Обхвати на тунера: FM, MW
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Дизайн и покритие
• Цвят: Черно

Звук
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (цифров)

• Звукова система: моно
• Изходна мощност: 1,2 W RMS

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Комфорт
• Цифри на дисплея: 5
• Цвят на подсветката: бяло
• Тип на дисплея: LCD дисплей

Аксесоари
• Други: Ръководство за потребителя

Размери
• Количество в общия кашон: 4
• Тегло на изделието: 0,6 кг
• Ширина на главния блок: 139 мм
• Дълбочина на главния блок: 79 мм
• Височина на главния блок: 186 мм

Захранване
• Електрозахранване: 220 – 240 V
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Тип батерия: Размер C (LR14)
• Брой батерии: 4
•
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