
 

 

Philips
Draagbare radio

DAB+
Digitale FM-tuner
Batterij/netvoeding

AE5220B
Overal een topgeluid 

met DAB+-radio
Luister naar het glasheldere geluid van de draagbare Philips AE5220B-radio met DAB+-
ontvangst. Het klassieke design en de DAB+- en FM-voorkeurzenders met 
snelscannende DAB+-radio maken hem tot uw ideale maatje.

Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders
• DAB voor heldere en kraakvrije geluidskwaliteit
• Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Ingebouwde luidspreker om hardop radio te luisteren in een in goede geluidskwaliteit
• Totaal uitgangsvermogen van 6 W RMS

Gebruiksvriendelijk
• Snel scannen van DAB-stations voor extra gebruiksgemak
• De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau
• Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing



 DAB

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, 
naast FM-transmissie, een nieuwe manier van 
radio uitzenden via een netwerk van 
etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze 
en informatie en geniet van een heldere en 
kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze 
technologie richt de ontvanger zich op het 
sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-
zenderstations hoeft u geen frequenties te 
onthouden; het toestel wordt afgestemd op de 
zendernaam, zodat er onderweg ook niet 
opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Compatibel met DAB en FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, 
naast FM-transmissie, een nieuwe manier van 
radio uitzenden via een netwerk van terrestrial 
zenders. De luisteraar heeft meer keuze en 
informatie en geniet van een heldere, 
kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze 
technologie richt de ontvanger zich op het 
sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-
zenderstations hoeft u geen frequenties te 
onthouden; het toestel wordt afgestemd op de 

zendernaam, zodat er onderweg ook niet 
opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender 
wilt instellen en houd de knop voor 
voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie 
op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan 
om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Ingebouwde luidspreker

Een luidspreker biedt een goede 
geluidskwaliteit voor meer luisterplezier.

Totaal uitgangsvermogen van 6 W RMS
RMS betekent Root Mean Square, een 
meeteenheid voor het audiovermogen, of 
eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt 
overgedragen van een audioversterker of een 
luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De 
hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt 
geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid 
van de luidspreker bepalen hoeveel 

geluidsvermogen er wordt gegenereerd. 
Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat 
versterkers worden beperkt door de 
elektrische energie die ze kunnen versterken 
en luidsprekers door de hoeveelheid 
elektrische energie die ze kunnen omzetten in 
geluidsenergie zonder het audiosignaal te 
vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter 
het geluidsvermogen van de luidspreker.

Snel scannen van DAB-stations

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, 
naast FM-transmissie, een nieuwe manier van 
radio uitzenden via een netwerk van 
etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze 
en informatie en geniet van een heldere en 
kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze 
technologie richt de ontvanger zich op het 
sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-
zenderstations hoeft u geen frequenties te 
onthouden; het toestel wordt afgestemd op de 
zendernaam, zodat er onderweg ook niet 
opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Indicatie 'batterij bijna leeg'

Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de 
batterij-indicatie branden.
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Tuner/ontvangst/transmissie
• DAB: Infoscherm, Smart Scan, Menu
• Tunerbereik: DAB Band III, FM
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2,5 W

Comfort
• Schermtype: LCD-display
• Achtergrondverlichting

Vermogen
• Batterijtype: C-batterij (LR14)
• Aantal batterijen: 4
• Batterijvoltage: 1,5 volt

Accessoires
• AC-adapter
• Snelstartgids

Afmetingen
• Diepte hoofdunit: 152 millimeter
• Hoogte hoofdunit: 155 millimeter
• Breedte hoofdunit: 286 millimeter
• Gewicht van het product: 1,386 kg
•
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