
 

 

Philips
Prenosné rádio

FM/MW/LW, digitálne ladenie
30 predvolieb na jeden dotyk
Hodiny, zvukový vstup
Napájané z batérií alebo zo siete

AE2800
Vychutnajte si obľúbené rádio

s jednodotykovým prístupom k predvoleným staniciam
S týmto rádiom s dreveným dizajnom, zabudovaným reproduktorom s hlasnou, no kvalitnou 
reprodukciou a ladením v pásmach FM/MW/LW budú vaše obľúbené relácie znieť vynikajúco. 
30 predvolieb staníc a LCD displej uľahčujú jeho používanie aj pri slabom svetle.

Moderný dizajn
• Rukoväť s prémiovým dreveným povrchom, ktorý zapadne do moderného interiéru

Vychutnajte si vaše obľúbené stanice
• Digitálny tuner pre pásma FM/MW/LW s 30 predvoľbami staníc
• Jednodotykové predvoľby staníc na pohodlnejšie používanie
• Vstavaný reproduktor umožňuje vychutnávať si rádio nahlas s kvalitným zvukom

Jednoduché používanie
• Vstavaná funkcia hodín
• Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
• Indikátor slabých batérií vás neustále informuje o úrovni nabitia
• Napájanie zo siete alebo batérií umožňuje flexibilné umiestnenie
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení



 Rukoväť s prémiovým dreveným 
povrchom
Rukoväť s prémiovým dreveným povrchom, ktorý 
zapadne do moderného interiéru

Digitálny tuner pre pásma FM/MW/LW
Vďaka zabudovanému digitálnemu tuneru pre pásma 
FM/MW/LW si môžete vychutnávať svoje obľúbené 
piesne alebo správy z rozhlasového vysielania každý 
deň. Jednoducho nalaďte stanicu, ktorú chcete 
uložiť, stlačte a podržte tlačidlo niektorej predvoľby 
a zariadenie si zapamätá danú frekvenciu. Môžete 
uložiť až 30 rozhlasových staníc a počúvať vaše 
obľúbené programy kdekoľvek.

Jednodotykové predvoľby staníc
Toto rádio dokáže uložiť spolu až 30 predvolieb (10 
v pásme FM, 10 v pásme MW a 10 v pásme LW), 
vďaka čomu sa používa skutočne jednoducho. Keď 
naladíte požadovanú stanicu pomocou digitálneho 
tunera, môžete ju uložiť pomocou niektorého 
z tlačidiel predvolieb staníc. Keď budete chcieť 
neskôr znova naladiť túto stanicu, stačí stlačiť 
tlačidlo s príslušnou predvoľbou. Nemusíte ju znova 
vyhľadávať pomocou digitálneho tunera.

Vstavaný reproduktor

Reproduktor ponúka dobrú kvalitu zvuku a 
spríjemňuje používanie.

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a 
prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné 
informácie už na prvý pohľad.

Vstavané hodiny
Vstavané hodiny uchovávajú presný čas. Keď je rádio 
vypnuté, pre vyššie pohodlie sa zobrazia hodiny.

Indikátor slabej batérie

Indikátor slabých batérií sa rozsvieti, keď je úroveň 
nabitia nízka.

S napájaním zo siete alebo batérií

Na napájanie rádia Philips môžete použiť batérie 
alebo priame napájanie zo siete, čo je veľmi pohodlné 
a praktické. Ak práve nie je k dispozícii zásuvka alebo 
nechcete po miestnosti ťahať dlhé káble, 
jednoducho na napájanie zariadenia použite batérie. 
A keď potrebujete nepretržité a stabilné napájanie, 
pripojte ho priamo k elektrickej zásuvke. Teraz 
môžete počúvať naozaj slobodne a kdekoľvek 
chcete.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať 
všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a 
počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku 
konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. 
V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre 
slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo 
vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém 
špičkových reproduktorov. Philips jednoducho 
prináša lepší zvuk.
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Technické údaje
Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM, MW, LW
• Predvolené stanice: 30 (10 v každom pásme)
• Automatické digitálne ladenie: áno

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Výstupný výkon: 1,2 W RMS
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Podsvietenie: áno
• Farba podsvietenia: biela

Príkon
• Zdroj napájania: 220 - 240 V
• Napájanie zo siete: AC 5 V, 1 A
• Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
• Počet batérií: 4
• Napätie batérie: 1,5 V

Príslušenstvo
• Sieťový AC adaptér: áno
• Stručná príručka spustenia: áno

Rozmery
• Hĺbka hlavnej jednotky: 72 mm
• Výška hlavnej jednotky: 161 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 242 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,4 kg
•
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