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Φορητό ραδιόφωνο

DAB+
Ψηφιακός δέκτης FM
Τροφοδοσία από πρίζα/
μπαταρίες

AE5220
Κορυφαίος ήχος από ραδιόφωνο 

DAB+, όπου κι αν είστε
Συντονιστείτε στο φορητό ραδιόφωνο AE5220 της Philips, το οποίο διαθέτει λήψη DAB+ για 

πεντακάθαρο ήχο. Η κλασική του επιτραπέζια σχεδίαση, καθώς και οι προσυντονισμένοι σταθμοί 

DAB+ και FM με τη γρήγορη σάρωση ραδιοφώνου DAB+, το καθιστούν ιδανική παρέα!

Απολαύστε τους αγαπημένους σας σταθμούς
• DAB για καθαρή ραδιοφωνική εμπειρία, χωρίς παράσιτα
• Συμβατότητα με DAB και FM για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• Ενσωματωμένο ηχείο για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο δυνατά με καλή ποιότητα ήχου
• Συνολική ισχύς εξόδου 6W RMS

Εύκολη χρήση
• Γρήγορη σάρωση για σταθμούς DAB, για επιπλέον άνεση
• Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας σάς ενημερώνει για το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας
• Λειτουργία με ρεύμα ή μπαταρία για μεγαλύτερη ευκολία



 DAB

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio 
Broadcasting), εκτός από την αναλογική 
μετάδοση FM, είναι ένας νέος τρόπος 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου 
επίγειων πομπών. Παρέχει περισσότερες 
επιλογές και καλύτερη μετάδοση 
πληροφοριών με πεντακάθαρη ποιότητα 
ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει στο ισχυρότερο 
σήμα που εντοπίζει. Με τους ψηφιακούς 
σταθμούς DAB, οι συχνότητες δεν 
χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 
ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του 
ονόματος του σταθμού, έτσι δεν υπάρχουν 
διπλές εγγραφές.

Συμβατότητα με DAB και FM

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio 
Broadcasting), εκτός από την αναλογική 
μετάδοση FM, είναι ένας νέος τρόπος 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου 
επίγειων πομπών. Παρέχει περισσότερες 
επιλογές και καλύτερη μετάδοση 
πληροφοριών με πεντακάθαρη ποιότητα 
ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει στο ισχυρότερο 
σήμα που εντοπίζει. Με τους ψηφιακούς 
σταθμούς DAB, οι συχνότητες δεν 
χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 

ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του 
ονόματος του σταθμού, έτσι δεν υπάρχουν 
διπλές εγγραφές.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που 
επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη 
συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα 
αποθήκευσης προεπιλεγμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα 
να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να 
συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Ενσωματωμένο ηχείο

Ένα ηχείο προσφέρει καλή ποιότητά ήχου 
για περισσότερη απόλαυση.

Συνολική ισχύς εξόδου 6W RMS
H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση 
τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό 
μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, 
ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που 
μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα 
ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα 
ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο 

και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την 
παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι 
ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική 
ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν 
και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που 
μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική 
ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το 
ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, 
τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που 
εκπέμπει το ηχείο.

Γρήγορη σάρωση για σταθμούς DAB

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio 
Broadcasting), εκτός από την αναλογική 
μετάδοση FM, είναι ένας νέος τρόπος 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου 
επίγειων πομπών. Παρέχει περισσότερες 
επιλογές και καλύτερη μετάδοση 
πληροφοριών με πεντακάθαρη ποιότητα 
ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει στο ισχυρότερο 
σήμα που εντοπίζει. Με τους ψηφιακούς 
σταθμούς DAB, οι συχνότητες δεν 
χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 
ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του 
ονόματος του σταθμού, έτσι δεν υπάρχουν 
διπλές εγγραφές.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ανάβει όταν το 
επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό.
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Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• DAB: εμφάνιση πληροφοριών, έξυπνη σάρωση, 
μενού

• Ζώνες δέκτη: DAB (Ζώνη III), FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• LNA - κεραία: Κεραία FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(αναλογικός)
• Ισχύς (RMS): 2 * 2,5W

Άνεση
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
• Οπίσθ φωτ

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Tάση μπαταρίας: 1,5 volt

Αξεσουάρ
• Προσαρμογέας AC
• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Διαστάσεις
• Βάθος κύριας μονάδας: 152 χιλιοστά
• Ύψος κύριας μονάδας: 155 χιλιοστά
• Πλάτος κύριας μονάδας: 286 χιλιοστά
• Βάρος προϊόντος: 1,386 κ.
•
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