
 

Philips
Transportabel radio

Digital Audio Broadcasting

AE5000
Nyd DAB- og FM-radio 

i krystalklar lyd
Indstil den transportable Philips AE5000-radio til DAB-modtagelse, og opnå krystalklar 
lyd. Det klassiske borddesign og de faste DAB- og FM-stationer, der findes via hurtig 
scanning af DAB-radio, gør det til den ideelle radiomakker.

Nyd DAB-radio i digital kvalitet
• Klar DAB-radio uden støj
• FM digital indstilling

Brugervenlig
• Hurtig scanning af DAB-stationer
• DAB- og faste FM-stationer

Skabt til god komfort
• 3,5 mm hovedtelefonstik
• AC/DC-stik
• Størrelse 227 B x 154 H x 95 D (mm)
 



 Klar DAB-radio uden støj

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en 
ny metode til at udsende radio via et mastbaseret 
netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB 
giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, 
der leveres i en krystalklar, støjfri kvalitet. 
Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det 
kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-
stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren 
indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde 
en anden sender, mens du kører.

Hurtig scanning af DAB-stationer

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en 
ny metode til at udsende radio via et mastbaseret 
netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB 
giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, 
der leveres i en krystalklar, støjfri kvalitet. 
Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det 
kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-
stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren 
indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde 
en anden sender, mens du kører.

DAB- og faste FM-stationer
DAB- og faste FM-stationer
AE5000/05

Vigtigste nyheder
• Skærmtype: LCD •
Tuner/modtagelse/transmission
• DAB: Bånd III, Infodisplay, Smart Scan, Menu
• Tunerbånd: FM
• Faste stationer: 10
• Automatisk digital indstilling
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbånd: DAB Band III

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 1 W
• Højttalerdiameter: 2,5"
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 1

Tilslutningsmuligheder
• Hovedtelefon: 3,5 mm

Komfort

• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid

Strøm
• Batterispænding: 1,5 V
• Lysnet
• Batterier: 6
• Batteritype: R14

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, 

Brugervejledning, Garanticertifikat
• Lynhåndbog: Dansk

Dimensioner
• Mål på emballage (B x H x D): 255 x 194 x 115 

dB mm
• Mål på produkt (B x H x D): 228 x 151 x 93 mm
• Vægt: 1,1 kg
• Vægt inkl. emballage: 1,32 kg
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