
 

 

Philips
Kaasaskantav raadio

DAB+
FM-digituuner
Aku- või vooluvõrgutoitega

AE5220B
Suurepärane heli DAB+ raadiolt 

kõikjal, kus viibite
Selge heli nautimiseks valige Philipsi kaasaskantav DAB+ raadio AE5220B. Klassikaline 
ekraanikujundus ning DAB+ ja FM salvestatavad jaamad koos kiire skaneerimisega DAB+ 
raadioga muudavad selle raadio ideaalseks kaaslaseks.

Nautige oma lemmikjaamu
• Digitaalraadio selge ja raginateta raadioelamuse pakkumiseks
• Ühilduv DAB ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• Sisseehitatud kõlar, et saaksite raadiot hea heliga ja valjult kuulata
• 6 W RMS väljundvõimsus

Lihtne kasutada
• DAB jaamade kiire skaneerimine lisab mugavust
• Tühjeneva aku näidik, mis näitab aku taset
• Vooluvõrgu- või patareitoide paindlikuks kasutamiseks



 DAB

DAB-digitaalraadio on FM-analoogedastust 
täiendav uus raadiolevilahendus maapealsete 
saatjate võrgustiku teel. See pakub kuulajaile 
rohkem valikuid ja teavet selge, raginateta ja 
puhta helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab 
vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud 
signaali. DAB-digitaaljaamade korral ei pea te 
jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse 
jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel 
olles uuesti häälestama.

Ühilduv DAB ja FM-iga

DAB (Digital Audio Broadcasting) 
digitaalraadio on FM-analoogedastust täiendav 
uus raadiolevilahendus maapealsete saatjate 
võrgustiku teel. See pakub kuulajaile rohkem 
valikuid ja teavet selge, raginateta 
helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab 
vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud 
signaali. DAB-digitaaljaamade korral ei pea te 
jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse 
jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel 
olles uuesti häälestama.

Digitaalhäälestus ja jaamad

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, 
ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja 
hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud 
raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama 
kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust 
otsima.

Sisseehitatud kõlar

Kõlaril on hea helikvaliteet, et pakkuda rohkem 
naudingut.

6 W RMS väljundvõimsus
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või 
täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat 
elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. 
Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari 
tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. 
Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida 
võimendi võimendada saab, ja kõlareid 
elektrienergia, mida need helienergiaks 
teisendada saavad, moonutamata samas 
helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, 
seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav 
heli.

DAB jaamade kiire skaneerimine

DAB-digitaalraadio on FM-analoogedastust 
täiendav uus raadiolevilahendus maapealsete 
saatjate võrgustiku teel. See pakub kuulajaile 
rohkem valikuid ja teavet selge, raginateta ja 
puhta helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab 
vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud 
signaali. DAB-digitaaljaamade korral ei pea te 
jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse 
jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel 
olles uuesti häälestama.

Tühjeneva aku näidik

Kui aku on tühjenemas, hakkab tühjeneva aku 
näidik põlema

Vooluvõrgu- või patareitoide

Varustage oma Philipsi raadiokomplekti 
vooluga patareide või pistikupesa abil, mis teeb 
teie elu mugavamaks ja paindlikumaks. Kui 
pistikupesa ei ole käepärast või te ei soovi 
näotuid juhtmeid vedada, kasutage lihtsalt 
patareisid. Kui aga vajate püsivat ja stabiilset 
vooluallikat, ühendage komplekt otse 
pistikupessa. Nüüd saate tõeliselt nautida 
vabadust kuulata muusikat kõikjal, kus soovite.
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Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• DAB: teabeekraan, nutikas skannimine, menüü
• Tuuneri sagedusribad: DAB (Sagedusriba III), FM
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn
• Automaatne digitaalhäälestus

Heli
• Helisüsteem: Mono
• Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
• Väljundvõimsus (RMS): 2 × 2,5 W

Mugavus
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan
• Tagantvalgustus

Võimsus
• Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
• Patareide arv: 4
• Aku pinge: 1,5 V

Tarvikud
• Vahelduvvooluadapter
• Kiirjuhend

Mõõtmed
• Peaseadme sügavus: 152 mm
• Peaseadme kõrgus: 155 mm
• Peaseadme laius: 286 mm
• Toote kaal: 1,386 kg
•
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