
 

 

Philips
Hordozható rádió

DAB+,
FM digitális hangolóegység
Akkumulátoros/hálózati 
tápellátású

AE5020
Bárhol nagyszerű hangzás 

a DAB+ rádióval
A DAB+ vétellel rendelkező Philips AE5020 hordozható rádió tiszta hangzást nyújt. 
Klasszikus asztali kivitelének, az előre beállított DAB+ és FM állomásoknak, és a gyors 
DAB+ állomáskeresésnek köszönhetően ez a rádió ideális útitárs.

Hallgassa kedvenc rádióállomásait
• DAB a kristálytiszta és zavarmentes rádiózáshoz
• DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Beépített hangszóró a rádió jó minőségű kihangosításához

Egyszerű használat
• DAB állomások gyors keresése az extra kényelemért
• Az alacsony tápfeszültség kijelzője tájékoztat a táplálás szintjéről
• Hálózati vagy elemes üzemeltetésének köszönhetően bárhol elhelyezhető



 DAB

A DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az 
FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb 
választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, 
tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. 
A technológia segítségével a vevőkészülék rááll 
a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB 
digitális állomásoknak köszönhetően nem kell 
többé megjegyezni a frekvenciákat: a 
készülékek hangolása állomásnév szerint 
történik, azaz nem kell többé útközben 
átállítgatni.

DAB és FM kompatibilitás

A DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az 
FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb 
választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; 
kristálytiszta, recsegésmentes hangot juttatva 
el hozzájuk. A technológia segítségével a 
vevőkészülék rááll a számára észlelhető 
legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak 
köszönhetően nem kell többé megjegyezni a 
frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nincs többé 
akadály.

Digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, 
amelyet be kíván programozni, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva a preset gombot a 
frekvencia tárolásához. A beprogramozott 
állomások kiválasztásával könnyedén 
hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia 
azokat minden alkalommal.

Beépített hangszóró

A hangszóró jó hangminőséget biztosít az 
élvezetesebb zenehallgatáshoz.

DAB állomások gyors keresése

A DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az 
FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb 
választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, 
tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. 

A technológia segítségével a vevőkészülék rááll 
a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB 
digitális állomásoknak köszönhetően nem kell 
többé megjegyezni a frekvenciákat: a 
készülékek hangolása állomásnév szerint 
történik, azaz nem kell többé útközben 
átállítgatni.

Az elem lemerülését jelző fény

Az alacsony tápfeszültség kijelzője kigyullad, ha 
a táplálás alacsony szintre csökken.

Hálózati vagy elemes üzemeltetés

Philips rádiókészüléke áramellátását elemekkel 
vagy közvetlenül az elektromos hálózatról is 
biztosíthatja, így egyedülálló kényelmet és 
rugalmasságot élvezhet. Ha nincs a közelben 
fali aljzat, vagy nem szeretne kusza kábeleket 
látni, működtesse egyszerűen elemekkel a 
készüléket. Ha folyamatos és stabil 
áramellátásra van szüksége, csatlakoztassa a 
készüléket közvetlenül a fali aljzatba. Most már 
élvezheti annak felszabadító érzését, hogy 
bárhol hallgathat zenét, ahol csak szeretne.
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• DAB: infó kijelző, smart scan, menü
• Hangolási sávok: DAB (III. sáv), FM
• Programhelyek: 20
• Antenna: FM antenna
• Automatikus digitális hangolás

Hang
• Hangrendszer: monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 3 W

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérvilágítás

Energiaellátás
• Hálózati tápellátás: AC 5,5 V, 1 A
• Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
• Elemek száma: 4
• Feszültség: 1,5 V

Tartozékok
• Hálózati adapter
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Méretek
• Főegység mélysége: 147,8 mm
• Főegység magassága: 155 mm
• Főegység szélessége: 211,2 mm
• Termék tömege: 0,97 kg
•
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