
 

 

Philips
Rádio do kúpeľne

AE3300
Prineste do sprchy trochu zábavy

Rozozvučte svoju sprchu melódiami z rádia do kúpeľne značky Philips. Dizajn odolný voči 
striekajúcej vode umožňuje všestranné použitie v kúpeľni. Oddeliteľný remienok 
poskytuje rýchle a jednoduché zavesenie v kúpeľni.

Všetko, čo potrebujete
• Nastaviteľný časovač vypne rádio v predvolenom čase
• Protišmykový dizajn s jednoduchým uchopením
• Vstavaná funkcia hodín
• Dizajn odolný voči striekajúcej vode umožňuje použitie v sprche alebo kúpeľni

Jednoduché používanie
• Prevádzka na batérie na prenosné použitie
• Oddeliteľný remienok pre jednoduchú manipuláciu
• Indikátor slabých batérií vás neustále informuje o úrovni nabitia



 Nastaviteľný časovač
Dobu, kedy rádio hrá, možno jednoducho ovládať 
nastavením preferovaného počtu minút na 
digitálnom časovači. Ten automaticky odpočítava čas 
a na konci nastavenej doby vypne rádio.

Protišmykový dizajn
Špeciálny dizajn tohto rádia sa prispôsobí 
prirodzeným krivkám ľudských rúk a jeho drsná 
textúra na oboch stranách zabezpečí, že ho udržíte 
aj mokrými rukami. Spodná časť rádia je 
pogumovaná, takže môžete tlačidlá stláčať zľahka a 
bez obáv, že sa vám vyšmykne.

Prevádzka na batérie
Rádiobudík Philips funguje na dve batérie AA pre 
optimálnu prenosnosť a najlepšie umiestnenie.

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

Oddeliteľný remienok
Oddeliteľný remienok vám umožní vybrať pre rádio 
Philips v kúpeľni ľubovoľnú polohu. Odstráňte 
remienok, ak chcete položiť rádio na rovný povrch, 
alebo ho omotajte okolo sprchovej hlavice, kohútika 
alebo držiaka na uteráky, ak ho chcete použiť v 
kúpeľni.

Dizajn odolný voči striekajúcej vode
Kvalita zvuku vodotesného reproduktora tohto 
rádia sa časom nezníži. Materiál odolný voči 
striekajúcej vode a pevná mechanická konštrukcia 
znamenajú, že môžete rádio umiestniť aj na tú 
najmokrejšiu časť kúpeľne, napríklad na umývadlo či 
na vaňu. Môžete ho dokonca prevesiť cez hubicu 
sprchy. Povrch rádia dokáže odolať krátkemu prúdu 
vody.

Indikátor slabej batérie

Indikátor slabých batérií sa rozsvieti, keď je úroveň 
nabitia nízka.
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Vybavenie a vlastnosti
• Zobrazenie číslic: 5
• Hodiny: časovač vypnutia
• Typ displeja: LCD displej

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
• Výstupný výkon: 300 mW RMS

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM, MW
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Príslušenstvo
• Iné: Manuál používateľa
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 0 61 kg
• Hmotnosť výrobku: 0 53 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 61 mm
• Šírka balenia: 90 mm
• Výška hlavnej jednotky: 153 mm
• Výška balenia: 169 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 88 mm
• Hĺbka balenia: 65 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 6

Príkon
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 3
• Typ batérie: Veľkosť AA (LR6)
•

Technické údaje
Rádio do kúpeľne
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