
 

 

Philips
Портативно радио

Класически дизайн
PLL настройка

AE2790
Любимата музика от 

класически дизайн
Това цифрово радио е с много голям, лесен за четене LCD дисплей с подсветка. 
Разполага с линеен вход за включване на MP3 плейър и вграден будилник. 
Дървеното му покритие придава класически вид и подобрява качеството на звука.

Отлично възпроизвеждане на звука
• Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки баси
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 2W RMS

Лесна употреба
• Вградени цифров будилник и таймер за заспиване
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
• Вградена функция на часовник

Слушайте любимите си станции
• Цифрова настройка с 20 предварително настроени станции в диапазоните FM/MW
• Вход за MP3 плейър за портативното ви музикално устройство



 Система басрефлексни 
високоговорители
Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 
и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.

Вградени будилник и таймер за 
заспиване
Вградени цифров будилник и таймер за заспиване
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Акценти
високоговорител
•

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 W
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Звукова система: Моно
• Диаметър на високоговорителя: 3 инча
• Регулиране на силата на звука: Ротационен 
регулатор на звука

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM, MW
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

Удобство
• Аларми: Таймер за заспиване
• Цифри на дисплея: 5

• Цвят на фоновото осветление: бял
• Тип на дисплея: LCD

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 
потребителя, Аудио кабел, AC-DC адаптер

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

260 x 137 x 141 мм
• Тегло на изделието: 1,67 кг
• Количество в общия кашон: 2

Мощност
• Тип батерия: LR14
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Мрежово захранване: 220-240 V
• Брой на батериите: 6

Високоговорители
• Основен високоговорител: 3" широколентов 
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