
 

 

Philips
Bærbar radio

FM/MW/LW, digital tuning
30 ettrykksforhåndsinnstillinger
Klokke, lyd inn
Batteri- eller vekselstrømdrift

AE2800
Nyt favorittradioen

med ettrykkstilgang til forhåndsinnstilte stasjoner
Med denne radioen i treutførelse med kraftig innebygd høyttaler av høy kvalitet og FM/
MB/LB-tuner høres favorittprogrammene dine fantastiske ut. 30 forvalgte stasjoner og en 
stor bakbelyst LCD-skjerm gjør den enkel å bruke også under forhold med lite lys.

Moderne design
• Førsteklasses håndtak i tre, som passer til moderne hjemmeinnredning

Nyt favorittstasjonene
• Digital FM/MB/LB-tuner med 30 forvalgte stasjoner
• Ett-trykks forvalgte stasjoner for ekstra brukervennlighet
• Innebygd høyttaler slik at du kan nyte god og høy radiolyd

Lett å bruke
• Innebygd klokkefunksjon
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
• Batteriindikator holder deg informert om strømnivået
• Nett- eller batteridrevet for fleksibel plassering
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling



 Førsteklasses håndtak i tre
Førsteklasses håndtak i tre, som passer til moderne 
hjemmeinnredning

Digital tuner for FM/MB/LB
Den innebygde digitale FM/MB/LB-tuneren gjør at du 
kan nyte favorittsanger eller nyheter fra 
radiostasjonen hver dag. Still inn radiostasjonen du 
vil ha som forvalg, og trykk på og hold inne 
forvalgknappen for å lagre frekvensen. Du kan 
forhåndsinnstille opptil 30 radiokanaler og lytte til 
favorittprogrammene dine hvor som helst.

Ett-trykks forvalgte stasjoner
Radioen leveres med forvalg for 30 stasjoner (10 for 
FM-båndet, 10 for MB-båndet og 10 for LB-båndet) 
for ekstra anvendelighet. Når du har valgt en stasjon 
ved hjelp av den digitale tuneren, kan du lagre den 
med forvalgknappene. Hvis du vil finne stasjonen 
senere, trykker du ganske enkelt på forvalgknappen 
med samme nummer. Du trenger ikke å søke etter 
stasjonen igjen ved hjelp av den digitale tuneren.

Innebygd høyttaler

Med en høyttaler får du god lydkvalitet for mer 
glede.

Stor bakbelyst LCD-skjerm

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og 
enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir 
tydelig informasjon umiddelbart.

Innebygd klokke
En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når 
radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra 
anvendelighet.

Indikator for lavt batterinivå

Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite 
strøm igjen.

Nett- eller batteridrevet

Bruk batterier eller en direkte strømtilførsel til 
Philips-radioen, og nyt flott brukervennlighet og 
fleksibilitet. Når du ikke har et vegguttak tilgjengelig, 
eller du ikke vil ha usjarmerende ledninger på slep, 
kan du bruke batterier. Når du trenger strømtilførsel 
som er kontinuerlig og stabil, trenger du bare å koble 
apparatet direkte til et vegguttak. Nå kan du virkelig 
nyte friheten til å lytte hvor du vil.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
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Spesifikasjoner
Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MB, LB
• Forhåndsinnstillinger: 30 (10 for hvert bånd)
• Automatisk digital søking

Lyd
• Lydsystem: mono
• Utgangseffekt: 1,2 W RMS
• Volumkontroll: opp/ned

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd inn

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD-display
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: hvit

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V
• Strømnett: AC, 5 V, 1A
• Batteritype: C-størrelse (LR14)
• Antall batterier: 4
• Batterispenning: 1,5 V

Tilbehør
• AC-adapter
• Hurtigstart-guide

Mål
• Hovedenhetens dybde: 72 mm
• Hovedenhetens høyde: 161 mm
• Hovedenhetens bredde: 242 mm
• Produktvekt: 1,4 kg
•

Utgivelsesdato  
2014-08-12

Versjon: 1.1.4

12 NC: 8670 001 08017
EAN: 08 71258 17008 29

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
eiere.

www.philips.com
Høydepunkter
Bærbar radio
FM/MW/LW, digital tuning 30 ettrykksforhåndsinnstillinger, Klokke, lyd inn, Batteri- eller vekselstrømdrift

http://www.philips.com

