
 

 

Philips
Bærbar radio

Klassisk design
PLL-innstilling

AE2790
Favorittlåter fra en 

klassisk design
Denne digitale radioen har en ekstra stor, leservennlig LCD-skjerm med bakbelysning. 
Den leveres med linjeinngang-tilkobling for MP3-spiller og innebygd alarmklokke. 
Treutførelsen gir den et klassisk utseende og forbedrer lydkvaliteten.

Utmerket lydgjengivelse
• Bassrefleks-høyttalere gir en kraftig og dypere bass
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• 2 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Innebygd digital alarmklokke og sleep timer
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
• Innebygd klokkefunksjon

Nyt favorittstasjonene
• FM/MW digitalsøking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner
• Inngang for MP3-spiller for den bærbare musikkspilleren din



 Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I 
tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig 
høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk 
justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av 
de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet 
fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen 
slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I 
kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker 
systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon 
av dyp bass.

Innebygd alarm og sleep timer
Innebygd digital alarmklokke og sleep timer
AE2790/12

Høydepunkter
• Hovedhøyttaler: 3" fulltone høyttaler
•

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 W
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: Mono
• Høyttalerdiameter: 3"
• Volumkontroll: Volumkontroll roterende/koder

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MW
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang

Anvendelighet
• Alarmer: Sleep timer
• Skjermsifre: 5

• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Skjermtype: LCD

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, Audiokabel, AC/

DC-adapter

Mål
• Produktmål (B x H x D): 260 x 137 x 141 mm
• Produktvekt: 1,67 kg
• Hovedeskekvantum: 2

Effekt
• Batteritype: LR14
• Batterispenning: 1,5 V
• Lysnett: 220–240 V
• Antall batterier: 6

Høyttalere
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