
 

 

Philips
Hordozható rádió

DAB+/FM, Digitális hangolás
20 egyérintéses programhely
Fejhallgató-csatlakozó
Elemes vagy hálózati tápellátás

AE5250
Bárhol nagyszerű hangzás 

a DAB+ rádióval
A DAB+ vétellel rendelkező Philips hordozható rádiók tiszta hangzást nyújtanak. 
Klasszikus asztali kivitelének, az előre beállított DAB+ és DAB FM állomásoknak, és a 
gyors keresésnek köszönhetően ez a rádió ideális útitárs.

Élvezze a DAB rádió nyújtotta digitális minőséget
• DAB a kristálytiszta és zavarmentes rádiózáshoz
• DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért

Egyszerű használat
• DAB állomások gyors keresése az extra kényelemért
• 10 programozható rádióállomás
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez



 DAB

A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - 
digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást 
felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók 
segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít 
a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el 
hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék 
rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB 
digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé 
megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé 
útközben átállítgatni.

DAB állomások gyors keresése

A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - 
digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást 
felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók 
segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít 
a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el 
hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék 
rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB 
digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé 
megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé 
útközben átállítgatni.

DAB és FM kompatibilitás

A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - 
digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást 
felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók 
segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít 
a hallgatóknak; kristálytiszta, recsegésmentes hangot 
juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a 
vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb 
jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően 
nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a 
készülékek hangolása állomásnév szerint történik, 
azaz nincs többé akadály.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható 
és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett 
is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen 
szempillantás alatt.

Sztereó fejhallgató-csatlakozó
Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a Philips 
készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, amikor 
jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét nagyszerű 
hangminőségben, fejhallgatóját a készülékhez 
csatlakoztatva, anélkül, hogy másokat zavarna.
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Műszaki adatok
Hangolóegység/Vétel/Adás
• DAB: infó kijelző, smart scan, menü
• Hangolási sávok: FM, DAB (III. sáv)
• Programhelyek: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hang
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 300 mW RMS

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 1

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: fehér

Energiaellátás
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6
• Akkumulátor típusa: AA méretű (LR6)
• Táplálás típusa: AC bemenet

Tartozékok
• Kábelek/csatlakozás: AC/DC adapter
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató, 

Felhasználói kézikönyv
• Jótállás: Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 317 x 90 x 133 

mm
• Termék tömege: 0,884 kg
•
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