
 

 

Philips
Portatīvais radio

DAB+
FM digitālais uztvērējs
Baterijas/maiņstrāvas barošana

AE5220B
Lieliska skaņa no DAB+ 

radio jebkurā vietā
Klausieties mūziku ar izcilu skaņas kvalitāti no Philips AE5220B portatīvā radio ar DAB+ 
uztveršanu. Tā klasiskais dizains, kā arī DAB+ un FM staciju iestatīšana ar ātro skenēšanu 
padara DAB+ radio par jūsu ideālo radioaparātu.

Izbaudiet iecienītās stacijas
• DAB skaidram radio skanējumam bez trokšņiem
• Saderīgs ar DAB un FM, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• Iebūvēts skaļrunis, lai varētu klausīties radio skaļi un labā skaņas kvalitātē
• 6 W RMS kopējā izejas jauda

Vienkārša lietošana
• Ātra DAB staciju skenēšana papildu ērtībām
• Gandrīz tukšas baterijas indikators informē par enerģijas līmeni
• Darbojas ar strāvu vai bateriju lielākai novietojuma elastībai



 DAB

DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir 
jauns radio apraides veids papildus FM 
analogajai pārraidei, izmantojot virszemes 
raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem 
lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā 
skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija 
ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo 
signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegaumē 
frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc 
stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie 
netiek zaudēti.

Saderīgs ar DAB un FM

DAB (Digitālā audio apraide — Digital Audio 
Broadcasting) digitālais radio ir jauns radio 
apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, 
izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas 
nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas 
un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez 
traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam 
nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB 
digitālajām stacijām nav jāiegaumē frekvences, 
un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas 
nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek 
zaudēti.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru 
vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, 
nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas 
pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai 
radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot 
vajadzīgo frekvenci.

Iebūvēts skaļrunis

Skaļrunis nodrošina labu skaņas kvalitāti, lai 
klausīšanās būtu pilnvērtīga.

6 W RMS kopējā izejas jauda
RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio 
jaudas tipisks raksturlielums jeb 
elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas 
pastiprinātāja un ko mēra vatos. 
Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem 
skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto 
skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo 
elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt, 
savukārt skaļruņus – elektroenerģija, kādu tie 
var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot 
audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo 
spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Ātra DAB staciju skenēšana

DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir 
jauns radio apraides veids papildus FM 
analogajai pārraidei, izmantojot virszemes 
raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem 
lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā 
skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija 
ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo 
signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegaumē 
frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc 
stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie 
netiek zaudēti.

Gandrīz tukšas baterijas indikators

Gandrīz tukšas baterijas indikators iedegas, kad 
atlicis maz enerģijas.

Darbojas ar strāvu vai bateriju

Darbiniet savu Philips radio ar baterijām vai, 
pieslēdzot elektrotīklam, un izbaudiet lielu 
ērtību un elastību. Ja elektrības kontaktligzda 
nav pieejama vai kad nevēlaties redzēt 
uzkrītošos vadus, vienkārši darbiniet ierīci ar 
baterijām. Kad vajadzīga nepārtraukta un 
stabila barošana, pieslēdziet ierīci tieši 
elektrotīkla kontaktligzdai. Tagad varat 
patiešām izbaudīt klausīšanās brīvību jebkurā 
vietā.
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Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• DAB: informācijas displejs, viedā skenēšana, izvēlne
• Uztvērēja joslas: DAB (III josla), FM
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena
• Automātiska digitālā regulēšana

Skaņa
• Skaņu sistēma: mono
• Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
• Izejas jauda (RMS): 2 * 2,5 W

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD displejs
• Fona apgaismojums

Strāvas padeve
• Akumulatora tips: C lielums (LR14)
• Bateriju skaits: 4
• Baterijas spriegums: 1,5 V

Piederumi
• Maiņstrāvas adapteris
• Īsa lietošanas pamācība

Izmēri
• Ierīces dziļums: 152 mm
• Ierīces augstums: 155 mm
• Ierīces platums: 286 mm
• Produkta svars: 1,386 kg
•
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