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AE2600B
Bucuraţi-vă de radioul preferat

cu acces printr-o atingere la posturile presetate
Bucură-te de posturile FM/MW preferate printr-o singură atingere cu radioul portabil Philips. 
Acordul digital şi cele 5 presetări printr-o singură atingere fac acest radio uşor de utilizat. 
Afişajul LCD mare cu iluminare de fundal oferă o vizualizare uşoară chiar şi la lumină redusă.

Bucuraţi-vă de posturile preferate
• Tuner FM/MW pentru divertisment la radio
• Mufă pentru căști stereo pentru o audiţie muzicală superioară
• Difuzor integrat pentru a asculta la radio la volum ridicat și o calitate bună

Ușor de utilizat
• Taste presetate directe pentru acces rapid la staţii radio memorate
• Funcţie ceas integrată
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Indicatorul pentru baterie descărcată care vă informează despre nivelul de încărcare
• Funcţionare cu alimentare de la priză sau cu baterii pentru o amplasare flexibilă



 Ceas încorporat
Un ceas încorporat arată ora cu precizie. Când 
radioul este oprit, afișajul ceasului se activează 
pentru comoditate sporită.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și 
utilizare facile în condiţii de lumină scăzută și oferă 
informaţii clare imediat.

Mufă pentru căști stereo
Conectează-ţi căștile la acest dispozitiv Philips 
pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de 
câte ori dorești. Te poţi bucura de muzica favorită cu 
un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, 
conectând căștile la acest dispozitiv.

Indicator baterie descărcată

Indicatorul pentru baterie descărcată se aprinde 
când nivelul de încărcare este scăzut.

Funcţionare în priză sau cu baterii

Alimentaţi aparatul dvs. radio Philips cu baterii sau 
direct de la priză și bucuraţi-vă de comoditate 
sporită și flexibilitate. Când o priză electrică nu este 
accesibilă sau când nu doriţi cabluri inestetice care să 
atârne, utilizaţi aparatul simplu cu baterii. Când aveţi 
nevoie de o sursă de alimentare continuă și stabilă, 
conectaţi aparatul direct la o priză de perete. Acum 
vă puteţi bucura cu adevărat de libertatea de audiţie 
oriunde doriţi.

Tuner FM/MW

Tuner stereo FM/MW (AM)

Taste presetate directe
Taste presetate directe pentru acces rapid la staţii 
radio memorate

Difuzor integrat

Un difuzor oferă o calitate bună a sunetului pentru o 
audiţie mai plăcută.
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Specificaţii
Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 5 FM, 5 MW
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Design și finisaj
• Culoare: Negru

Sunet
• Controlul volumului: rotativ (digital)
• Sistem audio: Mono
• Putere de ieșire: 1,2 W RMS

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)

Confort
• Număr de cifre pe ecran: 5
• Culoare iluminare din spate: alb
• Tip ecran: Afișaj LCD

Accesorii
• Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Cantitate bax: 4
• Greutate produs: 0,6 kg
• Lăţime unitate principală: 139 mm
• Adâncime unitate principală: 79 mm
• Înălţime unitate principală: 186 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Număr de baterii: 4
•
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