
 

 

Philips
Przenośne radio

AE2790
Ulubione utwory w klasycznej 

obudowie
To cyfrowe radio jest wyposażone w duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, 
złącze Line-In do odtwarzacza MP3 i wbudowany budzik. Drewniane wykończenie 
zapewnia klasyczny wygląd i lepszą jakość dźwięku.

Rewelacyjne odtwarzanie dźwięku
• Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS

Łatwość użycia
• Wbudowany cyfrowy budzik i wyłącznik
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia widoczność przy słabym świetle
• Wbudowany zegar

Ciesz się muzyką ulubionych stacji radiowych
• Cyfrowe strojenie z pamięcią na 20 stacji FM/MW
• wbudowany odtwarzacz MP3 dla przenośnego urządzenia audio



 Zest. gł. z syst. Bass Reflex
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje 
niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system 
głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu 
kompaktowego tubą basową akustycznie 
zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co 
pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt 
to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie 
basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik 
niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika 
niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie 
basów i większą ich głębię.

Wbudowany budzik i wyłącznik
nie dot.
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Zalety
• Liczba wyświetlanych cyfr: 5 • Główny głośnik: 3-calowy głośnik niskotonowy
•

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Mono
• Średnica głośnika: 7,5 cm
• Regulacja głośności: Pokrętło/koder regulacji 

głośności

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia
• Budzenie: Wyłącznik czasowy

• Kolor podświetlenia: Biały
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Przewód 

audio, Zasilacz sieciowy stabilizowany

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

260 x 137 x 141 mm
• Waga produktu: 1,67 kg
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 2

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
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