
 

 

Philips
Přenosné rádio

Klasické provedení
Ladění PLL

AE2790
Oblíbené melodie z klasického 

provedení
Toto digitální rádio se dodává se zvláště velkým a snadno čitelným displejem LCD 
s podsvícením. Součástí je i vestavěná možnost linkového připojení k přehrávači MP3 a 
budík. Dřevěná povrchová úprava dodává přístroji klasický vzhled a zlepšuje kvalitu zvuku.

Vynikající reprodukce zvuku
• Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 2 W RMS

Snadné použití
• Vestavěný digitální budík a časovač
• Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
• Vestavěné hodiny

Vychutnejte si své oblíbené stanice
• Digitální tuner VKV s 20 předvolbami stanic
• Vestavěný přehrávač MP3 pro přenosné hudební zařízení



 Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex 
zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé 
reproduktorové soustavy. Od konvenčních 
reprosoustav se liší přidáním basového průduchu 
pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby 
spolu s basovým reproduktorem poskytoval 
optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. 
Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. 
Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V 
kombinaci s výkonem basového reproduktoru 
poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr 
reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Vestavěný budík a časovač
Vestavěný digitální budík a časovač
AE2790/12

Přednosti
• Typ displeje: LCD
Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 W
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: Mono
• Průměr reproduktoru: 3"
• Ovládání hlasitosti: Otočné ovládání hlasitosti / 

kodér

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV, SV
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí
• Budíky: Časovač
• Počet znaků displeje: 5
• Barva podsvětlení: Bílý

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, Audio 

kabel, Napájecí adaptér stř./stejnosm.

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

260 x 137 x 141 mm
• Hmotnost výrobku: 1,67 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2

Spotřeba
• Typ baterie: LR14
• Napětí baterie: 1,5 V
• Napájení ze sítě: 220-240 V
• Počet baterií: 6

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 7,6 cm širokopásmový 

reproduktor
•
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