
 

 

Philips
Kannettava radio

Digitaalinen FM/MW/LW-viritys

30 yhden kosketuksen 
pikavalintaa
Kello, äänitulo
Paristo- tai verkkovirtakäyttö

AE2800
Nauti lempiradiokanavastasi

Yhden painikkeen pikavalintakanavat
Tämän puupintaisen radion kiinteä ja laadukas kaiutin tuottaa muhkeat äänet ja FM-/MW-
/LW-radiotoiston ja saa lempiohjelmasi kuulostamaan upealta. 30 aseman esiasetukset ja 
suuri taustavalaistu nestekidenäyttö helpottavat käyttöä hämärässäkin.

Moderni muotoilu
• Laadukas puupintainen kahva sopii kodin sisustukseen

Kuuntele lempiasemiasi
• Digitaalinen FM-/MW-/LW-viritin ja 30 aseman esiasetukset
• Kätevät yhden painikkeen pikavalintakanavat
• Kiinteä kaiutin, jolla nautit radion kuuntelusta

Helppokäyttöinen
• Kiinteä kellotoiminto
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• Lataus vähissä -ilmaisin pitää sinut ajan tasalla
• Verkkovirta- ja paristokäyttö helpottaa sijoittelua
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa



 Laadukas puupintainen kahva
Laadukas puupintainen kahva sopii kodin 
sisustukseen

Digitaalinen FM-/MW-/LW-viritin
Sisäisen digitaalisen FM-/MW-/LW-virittimen kautta 
voit nauttia suosikkimusiikistasi tai uutisista 
haluamaltasi asemalta päivittäin. Viritä vain 
esiasetettavalle asemalle ja tallenna taajuus 
painamalla ohjelmapainiketta pitkään. Voit esiasettaa 
enintään 30 kanavaa ja nauttia suosikkiohjelmistasi 
kaikkialla.

Yhden painikkeen pikavalintakanavat
Radioon voi tallentaa yhteensä 30 aseman esiasetusta 
(10 FM-taajuudella, 10 MW-taajuudella ja 10 LW-
taajuudella). Kun olet valinnut aseman digitaalisella 
virittimellä, voit tallentaa sen asemien 
esiasetuspainikkeilla. Voit valita haluamasi aseman 
myöhemmin painamalla vain samaa 
esiasetuspainiketta. Asemaa ei tarvitse etsiä 
uudelleen digitaalisella virittimellä.

Kiinteä kaiutin

Kaiuttimen hyvä äänenlaatu parantaa 
kuuntelukokemusta

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on 
helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä 
silmäyksellä.

Kiinteä kello
Kiinteä kello mittaa aikaa tarkasti. Kun radio ei ole 
käytössä, kellonäyttö lisää käyttömukavuutta.

Lataus vähissä -ilmaisin

Lataus vähissä -ilmaisin syttyy, kun virta on vähissä.

Verkkovirta- tai paristokäyttöinen

Ottipa Philips-radiosi virtansa paristoista tai 
verkkovirrasta, voit nauttia käyttömukavuudesta ja 
joustavuudesta. Kun pistorasiaa ei ole lähettyvillä tai 
kun et halua olla johtojen vanki, käytä paristoja. Kun 
tarvitset jatkuvan ja tasaisen virtalähteen, käytä 
pistorasiaa. Nyt voit todella nauttia kuuntelemisen 
vapaudesta.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain 
laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). 
Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön 
kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko 
musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla 
kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.
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Tekniset tiedot
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW, LW
• Pikavalinnat: 30 (10 kullakin taajuudella)
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Lähtöteho: 1,2 W RMS
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Liitännät
• Äänitulo: KYLLÄ

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Taustavalo: KYLLÄ
• Taustaväri: valkoinen

Virta
• Virtalähde: 220–240 V
• Verkkovirta: AC 5 V, 1 A
• Akkutyyppi: C-koko (LR14)
• Akkujen määrä: 4
• Akun jännite: 1,5 V

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: KYLLÄ
• Pikaopas: KYLLÄ

Mitat
• Päälaitteen syvyys: 72 mm
• Päälaitteen korkeus: 161 mm
• Päälaitteen leveys: 242 mm
• Tuotteen paino: 1,4 kg
•
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