
 

 

Philips
Φορητό ραδιόφωνο

• Κλασική σχεδίαση
• Ψηφιακό ραδιόφωνο

AE2790
Αγαπημένες μελωδίες με 

κλασσικό σχεδιασμό
Το ψηφιακό ραδιόφωνο Philips διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό. 

Παρέχει δυνατότητα σύνδεσης line-in με συσκευή MP3 και διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι. Το 

ξύλινο φινίρισμα προσδίδει κλασική εμφάνιση και βελτιώνει την ποιότητα του ήχου.

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 2W RMS

Εύκολη χρήση
• Ρολόι, ξυπνητήρι και χρονοδιακόπτης αυτ. διακοπής λειτουργίας
• Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε χαμηλό φωτισμό
• Ενσωματωμένη λειτουργία ρολογιού

Απολαύστε τους αγαπημένους σας σταθμούς
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής



 Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων 
παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα 
σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει 
από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς 
διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, 
ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για 
βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών 
συχνοτήτων του συστήματος. Το 
αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και 
λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα 
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής 
συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας 
διάστασης πλούσιων μπάσων.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 

του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

2W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 
2W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση 
τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό 
μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, 
ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που 
μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα 
ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα 
ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο 
και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την 
παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο 
περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η 
ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Ρολόι, ξυπνητήρι και χρονοδιακόπτης 
αυτ. διακοπής λειτουργίας
Ρολόι, ξυπνητήρι και χρονοδιακόπτης αυτ. 
διακοπής λειτουργίας

Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο 
φωτισμό

Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό 
διευκολύνει την ανάγνωση και το χειρισμό 
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και παρέχει 
ευανάγνωστες πληροφορίες με μια ματιά.

Ενσωματωμένο ρολόι
Ένα ενσωματωμένο ρολόι μετρά το χρόνο με 
ακρίβεια. Όταν το ραδιόφωνο είναι 
ανενεργό, ενεργοποιείται η ένδειξη του 
ρολογιού για επιπλέον άνεση.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους 
σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από 
φορητά media player. Εκτός από το γεγονός 
ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας 
μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που 
προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι 
επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε 
το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
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Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)
• Ισχύς: 2 W

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Ευκολία
• Ψηφία οθόνης: 5
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκός
• Ρολόι: χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: Τροφοδοτικό AC-DC, 
καλώδιο ήχου

• Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 1,67 κ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 2
• Βάθος κύριας μονάδας: 141 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 137 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 260 χιλ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V
• Αριθμός μπαταριών: 6

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ πλήρους εύρους 3"
•
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