
 

 

Philips
Rádio para chuveiro

AE3300
Uma nova onda no seu chuveiro

Traga um pouco de música para o seu chuveiro com o rádio para chuveiro da Philips. O 
design à prova de salpicos permite-lhe uma utilização em qualquer parte da casa de 
banho. A fita amovível permite-lhe pendurá-lo no chuveiro de forma rápida e simples.

Tudo o que precisa
• Temporizador regulável desliga o rádio à hora predefinida
• Design antideslizante e fácil de agarrar
• Função de relógio integrada
• Design à prova de salpicos permite a utilização no chuveiro ou banheira

Fácil de utilizar
• Funcionamento a pilhas para um uso portátil
• Fita amovível para pendurar facilmente
• Indicador de bateria fraca mantém-no informado sobre o nível de carga



 Temporizador regulável
O tempo de reprodução do rádio pode ser 
facilmente controlado regulando o número de 
minutos preferidos no temporizador digital. Ele 
efectua a contagem decrescente do tempo 
automaticamente e desliga o rádio no final da sessão.

Design antideslizante
O design especial do rádio adapta-se às curvas 
naturais da mão e o seu acabamento texturado de 
ambos os lados permite que o agarre com as mãos 
molhadas. A parte inferior do rádio está revestida a 
borracha para que possa pressionar os botões 
facilmente sem se preocupar com possíveis deslizes.

Funcionamento a pilhas
O rádio relógio da Philips funciona com duas pilhas 
AA para uma portabilidade e posicionamento ideais.

Relógio integrado
Um relógio integrado mantém as horas certas. 
Quando o rádio está desligado, o visor do relógio 
pode ser retirado para maior comodidade.

Fita amovível
É fornecida uma fita amovível para lhe permitir 
posicionar o seu rádio para chuveiro da Philips onde 
desejar. Retire a fita se pretender colocá-lo sobre 
uma superfície plana ou enrole a fita à volta do 
suporte do chuveiro, de uma torneira ou um 
toalheiro para utilizar durante o banho.

Design à prova de salpicos
A qualidade do som do altifalante à prova de água do 
rádio não diminuirá com o tempo. Material à prova 
de salpicos e um design mecânico sólido significam 
que pode colocar o seu rádio na zona mais húmida 
da casa de banho, como no lavatório ou na banheira. 
Pode até pendurá-lo no chuveiro. O rádio resiste a 
breves jactos de água sobre a sua superfície.

Indicador de bateria fraca

O indicador de bateria fraca acende quando a carga 
é baixa.
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Comodidade
• Dígitos do Ecrã: 5
• Relógio: temporizador
• Tipo de visor: Visor LCD

Som
• Sistema de som: mono
• Controlo do volume: rotativo (digital)
• Potência de saída: 300 mW RMS

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM, MW
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática

Acessórios
• Outros: Manual do utilizador
• Garantia: Certificado de garantia

Dimensões
• Peso bruto: 0,61 kg
• Peso do produto: 0,53 kg
• Profundidade da unidade principal: 61 mm
• Largura da embalagem: 90 mm
• Altura da unidade principal: 153 mm
• Altura da embalagem: 169 mm
• Largura da unidade principal: 88 mm
• Profundidade da embalagem: 65 mm
• Quantidade de caixas principais: 6

Alimentação
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de pilhas: 3
• Tipo de pilhas: Tamanho AA (LR6)
•
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