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AE2790
Postul de radio preferat, 

într-un design clasic
Radioul digital Philips este prevăzut cu un afişaj LCD foarte mare, uşor de citit, cu iluminare de fundal. 

Este furnizat împreună cu un sistem de conexiune line-in pentru playerul dvs. MP3 şi un ceas cu alarmă 

incorporat. Finisajul său cu aspect de lemn îi conferă un aspect clasic şi îi îmbunătăţeşte calitatea 

sunetului.

Reproducere excelentă a sunetului
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 2W RMS

Ușor de utilizat
• Ceas, alarmă și cronometru de oprire
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Funcţie ceas integrată

Bucuraţi-vă de posturile preferate
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă



 Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

2 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 2 
W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a 
mediei aritmetice, care este o unitate de 
măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai 
bine spus, puterea electrică transferată de la un 
amplificator audio la o boxă, care este 
măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia 
determină puterea sonoră care este generată. 
Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună 
este puterea sonoră emisă de boxă.

Ceas, alarmă și cronometru de oprire
Ceas, alarmă și cronometru de oprire

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o 
vizionare și utilizare facile în condiţii de lumină 
scăzută și oferă informaţii clare imediat.

Ceas încorporat
Un ceas încorporat arată ora cu precizie. Când 
radioul este oprit, afișajul ceasului se activează 
pentru comoditate sporită.

Tuner digital, posturi presetate

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult 
confort

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (digital)
• Putere de ieșire: 2 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Presetări de posturi: 20
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort
• Număr de cifre pe ecran: 5
• Culoare iluminare din spate: alb
• Ceas: timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj LCD

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC, cablu audio
• Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Greutate produs: 1,67 kg
• Cantitate bax: 2
• Adâncime unitate principală: 141 mm
• Înălţime unitate principală: 137 mm
• Lăţime unitate principală: 260 mm

Alimentare
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V
• Număr de baterii: 6

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer full range de 3"
•
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