
 

 

Philips
Prenosné rádio

DAB+
Digitálny tuner FM
Napájanie z batérií alebo zo siete

AE5020
Skvelý zvuk rádia DAB+ 

kdekoľvek
Nalaďte si vysielanie DAB+ na prenosnom rádiu Philips AE5020 a vychutnajte si jeho čistý zvuk. 
Vďaka svojmu klasickému stolovému dizajnu a predvoľbám staníc vysielania DAB+ a FM 
prostredníctvom rýchleho vyhľadávania DAB+ sa toto rádio stane vaším dokonalým spoločníkom.

Vychutnajte si vaše obľúbené stanice
• Vysielanie DAB prináša čistý zážitok z počúvania rádia bez rušenia
• Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Vstavaný reproduktor umožňuje vychutnávať si rádio nahlas s kvalitným zvukom

Jednoduché používanie
• Rýchle vyhľadanie staníc vysielania DAB pre ešte viac pohodlia
• Indikátor slabých batérií vás neustále informuje o úrovni nabitia
• Napájanie zo siete alebo batérií umožňuje flexibilné umiestnenie



 DAB

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie 
zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je 
novým spôsobom vysielania rádia cez sieť 
terestriálnych vysielačov. Poslucháčom 
poskytuje viac možností a informácii v čistej 
kvalite zvuku bez rušenia. Technológia 
umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší 
nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB si 
nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa 
ladia podľa názvu stanice.

Kompatibilné s DAB a FM

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie 
zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM 
vysielanie a je novým spôsobom vysielania 
rádia cez sieť terestriálnych vysielačov. 
Poslucháčom poskytuje viac možností a 
informácii v čistej kvalite zvuku bez praskania. 
Technológia umožňuje poslucháčovi, aby 
zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi 
stanicami s DAB si nemusíte pamätať 
frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu 
stanice.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby 
a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami 
rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, 
získate jednoduchý prístup k rozhlasovým 
staniciam bez toho, aby ste museli príslušné 
frekvencie vždy naladiť manuálne.

Vstavaný reproduktor

Reproduktor ponúka dobrú kvalitu zvuku a 
spríjemňuje používanie.

Rýchle vyhľadanie staníc vysielania DAB

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie 
zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je 
novým spôsobom vysielania rádia cez sieť 
terestriálnych vysielačov. Poslucháčom 

poskytuje viac možností a informácii v čistej 
kvalite zvuku bez rušenia. Technológia 
umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší 
nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB si 
nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa 
ladia podľa názvu stanice.

Indikátor slabej batérie

Indikátor slabých batérií sa rozsvieti, keď je 
úroveň nabitia nízka.

S napájaním zo siete alebo batérií

Na napájanie rádia Philips môžete použiť 
batérie alebo priame napájanie zo siete, čo je 
veľmi pohodlné a praktické. Ak práve nie je k 
dispozícii zásuvka alebo nechcete po 
miestnosti ťahať dlhé káble, jednoducho na 
napájanie zariadenia použite batérie. A keď 
potrebujete nepretržité a stabilné napájanie, 
pripojte ho priamo k elektrickej zásuvke. Teraz 
môžete počúvať naozaj slobodne a kdekoľvek 
chcete.
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Hlavné prvky
Prenosné rádio
DAB+ Digitálny tuner FM, Napájanie z batérií alebo zo siete
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Tuner/Príjem/Vysielanie
• DAB: info displej, smart scan, ponuka
• Pásma tunera: DAB (pásmo III), FM
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Automatické digitálne ladenie

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Výstupný výkon (RMS): 3W

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Podsvietenie

Príkon
• Napájanie zo siete: AC 5,5 V, 1 A
• Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
• Počet batérií: 4
• Napätie batérie: 1,5 V

Príslušenstvo
• Sieťový AC adaptér
• Stručná príručka spustenia

Rozmery
• Hĺbka hlavnej jednotky: 147,8 mm
• Výška hlavnej jednotky: 155 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 211,2 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,97 kg
•
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