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Tuner digital FM
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AE5020
Sunet excelent de la radio-ul 

DAB+ oriunde
Utilizează radioul portabil Philips AE5020 cu recepţie DAB+ pentru un sunet clar. 
Designul său clasic pentru birou, cât şi posturile presetate DAB+ şi FM cu radio cu scanare 
rapidă DAB+ fac din acesta partenerul ideal.

Bucuraţi-vă de posturile preferate
• DAB pentru o experienţă radio clară și fără bruiaj
• Compatibilitate DAB și FM pentru o experienţă radio completă
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Difuzor integrat pentru a asculta la radio la volum ridicat și o calitate bună

Ușor de utilizat
• Scanare rapidă a posturilor DAB pentru mai mult confort
• Indicatorul pentru baterie descărcată care vă informează despre nivelul de încărcare
• Funcţionare cu alimentare de la priză sau cu baterii pentru o amplasare flexibilă



 DAB

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de 
transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate 
de a difuza programe radio prin intermediul 
unei reţele de emiţătoare terestre. Aceasta 
oferă ascultătorilor mai multe opţiuni și 
informaţii la o calitate a sunetului clară și fără 
bruiaj. De asemenea, permite unităţii 
receptoare să reţină semnalele cele mai 
puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu 
trebuie să memoraţi frecvenţe, iar posturile 
sunt memorate după nume, deci nu mai este 
nevoie să căutaţi frecvenţele.

Compatibilitate DAB și FM

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de 
transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate 
de a difuza programe radio prin intermediul 
unei reţele de emiţătoare terestre. Aceasta 
oferă ascultătorilor mai multe opţiuni și 
informaţii la o calitate excepţională a sunetului, 
clar și fără bruiaj. De asemenea, permite 
unităţii receptoare să reţină semnalele cele mai 
puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu 
trebuie să memorezi frecvenţe, iar posturile 
sunt memorate după nume, deci nu mai este 
nevoie să cauţi frecvenţele.

Tuner digital, posturi presetate

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu 
posturile radio presetate care pot fi salvate, 
puteţi accesa rapid postul de radio preferat 
fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de 
fiecare dată.

Difuzor integrat

Un difuzor oferă o calitate bună a sunetului 
pentru o audiţie mai plăcută.

Scanare rapidă a posturilor DAB

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de 
transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate 
de a difuza programe radio prin intermediul 
unei reţele de emiţătoare terestre. Aceasta 
oferă ascultătorilor mai multe opţiuni și 

informaţii la o calitate a sunetului clară și fără 
bruiaj. De asemenea, permite unităţii 
receptoare să reţină semnalele cele mai 
puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu 
trebuie să memoraţi frecvenţe, iar posturile 
sunt memorate după nume, deci nu mai este 
nevoie să căutaţi frecvenţele.

Indicator baterie descărcată

Indicatorul pentru baterie descărcată se 
aprinde când nivelul de încărcare este scăzut.

Funcţionare în priză sau cu baterii

Alimentaţi aparatul dvs. radio Philips cu baterii 
sau direct de la priză și bucuraţi-vă de 
comoditate sporită și flexibilitate. Când o priză 
electrică nu este accesibilă sau când nu doriţi 
cabluri inestetice care să atârne, utilizaţi 
aparatul simplu cu baterii. Când aveţi nevoie de 
o sursă de alimentare continuă și stabilă, 
conectaţi aparatul direct la o priză de perete. 
Acum vă puteţi bucura cu adevărat de 
libertatea de audiţie oriunde doriţi.
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• DAB: afișare informaţii, smart scan, meniu
• Benzi pentru tuner: DAB (Banda III), FM
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM
• Reglare automată digitală

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere de ieșire (RMS): 3 W

Confort
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Iluminare din spate

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: C.a. 5,5 V, 1 A
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Număr de baterii: 4
• Tensiune baterie: 1,5 V

Accesorii
• Adaptor CA
• Ghid de iniţiere rapidă

Dimensiuni
• Adâncime unitate principală: 147,8 mm
• Înălţime unitate principală: 155 mm
• Lăţime unitate principală: 211,2 mm
• Greutate produs: 0,97 kg
•
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