
 

 

Philips
Kannettava radio

Moderni klassikko

AE2730
Suosikkikappaleet klassisessa 

muodossa
Analoginen kannettava radio toimii verkkovirralla ja paristoilla. Helppokäyttöisten 
painikkeiden ansiosta löydät suosikkikanavasi vaivattomasti. Puupinnoite tekee laitteesta 
tyylikkään näköisen ja parantaa äänenlaatua.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Kuuntele FM/MW-radiota
• Linjaliitäntä kannettavalle musiikkisoittimelle

Loistava äänentoisto
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 2 W RMS



 FM/MW-viritin

FM/MW (AM) -stereoviritin

Linjaliitäntä
MP3-linjatuloliitännän avulla MP3-sisältöä voi toistaa 
suoraan äänijärjestelmässä. Liitä kannettavan MP3-
soittimen kiinteä linjatuloliitin äänijärjestelmään ja 
annan suosikkikappaleiden soida.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

2 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 2 W RMS. RMS 
(Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla 
tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan 
äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota 
mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran 
määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. 
Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(analoginen)
• Lähtöteho: 2 W

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite, äänijohto
• Muuta: Käyttöopas

Mitat
• Laitteen paino: 1,67 kg
• Päälaitteen syvyys: 141 mm
• Päälaitteen korkeus: 137 mm
• Päälaitteen leveys: 260 mm

Virta
• Akun/pariston tyyppi: C-koko (LR14)
• Jännite: 1,5 V
• Virtalähde: 220–240 V
• Paristojen määrä: 6

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 3" tehokas bassokaiutin
•
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