
 

 

Philips
Bärbar radio

FM/MW/LW, digitalmottagare
30 förinställningar med ett 
knapptryck
Klocka, ljudingång
Batteri eller sladd

AE2800
Lyssna på din favoritradio

med enknappsåtkomst till förinställda kanaler
Den här radion i trä har en inbyggd högtalare för starkt ljud med hög kvalitet samt FM/MW/LW-
radio som gör att du får ut det bästa av dina favoritprogram. Radion har 30 förinställningskanaler 
och den stora bakgrundsbelysta LCD-skärmen gör det enkelt att använda radion även i mörker.

Modern design
• Förstklassigt handtag i träfinish som passar moderna inredningar

Lyssna på dina favoritkanaler
• Digital FM/MW/LW-mottagare med 30 förinställda kanaler
• Förinställda kanaler med en knapptryckning för extra bekvämlighet
• Inbyggd högtalare för radio med bra ljud

Lättanvänd
• Inbyggd klockfunktion
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
• Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån
• Nät- eller batteridriven för flexibel placering
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning



 Förstklassigt handtag i träfinish
Förstklassigt handtag i träfinish som passar moderna 
inredningar

Digital FM/MW/LW-mottagare
Med den inbyggda digitala FM/MW/LW-mottagaren 
kan du njuta av dina favoritlåtar eller nyheter från din 
radiokanal varje dag. Ratta bara in den station som du 
vill förinställa och tryck in och håll kvar 
programknappen för att spara frekvensen. Du kan 
förinställa upp till 30 radiokanaler och ta del av dina 
favoritprogram överallt.

Förinställda kanaler med en 
knapptryckning
Den här radion levereras med sammanlagt 30 
kanalförinställningar (10 för FM-bandet, 10 för MW-
bandet och 10 för LW-bandet) för ökad 
bekvämlighet. När du har valt en station med hjälp av 
den digitala mottagaren kan du spara den med någon 
av knapparna för kanalförinställning. För att nå din 
önskade station senare trycker du på 
förinställningsknappen med samma nummer. Det 
finns inget behov att söka efter stationen igen med 
den digitala mottagaren.

Inbyggd högtalare

En högtalare ger bra och behaglig ljudkvalitet.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden med 
svagt ljus. Du får klar information direkt.

Inbyggd klocka
En inbyggd klocka för exakt tid. När radion är 
avstängd slås klockan på för extra bekvämlighet.

Indikator för låg batterinivå

Indikatorn för svagt batteri tänds om batteriet är 
svagt.

Nät- eller batteridriven

Strömförsörj din Philips-radio med batterier eller 
med en direkt strömkälla och få bekvämlighet och 
flexibilitet. När det inte finns något tillgängligt uttag, 
eller när du inte vill ha några sladdar i vägen, driver 
du enheten med batterier. När du behöver en 
kontinuerlig och stabil strömförsörjning ansluter du 
enheten till ett vägguttag. Nu får du verkligen frihet 
att lyssna var du vill.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.
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Specifikationer
Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM, LW
• Kanalförinställningar: 30 (10 för varje band)
• Automatisk digital kanalsökning

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Uteffekt: 1,2 W RMS
• Volymkontroll: upp/ned

Anslutningar
• Ljudingång

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD-display
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: vit

Effekt
• Strömförsörjning: 220 - 240 V
• Nätström: AC 5 V, 1 A
• Batterityp: C-storlek (LR14)
• Antal batterier: 4
• Batterispänning: 1,5 V

Tillbehör
• Nätadapter
• Snabbstartguide

Mått
• Huvudenhet, djup: 72 mm
• Huvudenhet, höjd: 161 mm
• Huvudenhet, bredd: 242 mm
• Produktvikt: 1,4 kg
•
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