
 

 

„Philips“
Nešiojamasis radijas

DAB+ / FM, skaitmeninis 

derinimas

20 iš anksto nustatomų stočių
Ausinių lizdas
Maitinimas iš baterijos ar tinklo

AE5250
Puikus garsas iš DAB+ 

radijo bet kur
Klausykitės nešiojamojo „Philips“ radijo, kuriam būdingas DAB+ signalo priėmimas, 
garantuojantis aiškų garsą. Jo klasikinė išvaizda, DAB+ ir DAB FM iš anksto nustatytos 
stotys su greitos paieškos funkcija paverčia jį puikiu kompanionu.

Mėgaukitės skaitmeninio DAB radijo kokybe
• DAB leis mėgautis aiškiu ir be traškesių radijo skambesiu
• Suderinamumas su DAB ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis

Paprasta naudoti
• Itin patogus greitas DAB stočių nuskaitymas
• 10 iš anksto nustatytų stočių
• Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines



 DAB

DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis 
radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines 
transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas 
antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams 
daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos 
aiškiu, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija 
leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto 
signalo. DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia 
įsiminti, programos suderinamos pagal stoties 
pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš 
naujo.

Greitas DAB stočių nuskaitymas

DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis 
radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines 
transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas 
antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams 
daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos 
aiškiu, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija 
leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto 
signalo. DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia 
įsiminti, programos suderinamos pagal stoties 
pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš 
naujo.

Suderinamas su DAB ir FM

DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis 
radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines 
transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas 
antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams 
daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos 
aiškiu, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija 
leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto 
signalo. DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia 
įsiminti, programos suderinamos pagal stoties 
pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš 
naujo.

Didelis apšviestas LCD ekranas

Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę 
galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis 
prietaisu net esant prieblandai.

Stereofoninių ausinių lizdas
Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir 
mėgaukitės muzika vieni, kad ir kur būtumėte. 
Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės 
nepakartojamos garso kokybės muzikos 
netrukdydami kitiems.
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Specifikacijos
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• DAB: informacinis ekranas, išmanusis skenavimas, 

meniu
• Imtuvo diapazonas: FM, DAB (III juosta)
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 300 mW RMS

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 1

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Fono spalva: balta

Maitinimas
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo elementų skaičius: 6
• Baterijos tipas: AA dydžio (LR6)
• Maitinimo tipas: AC įvestis

Priedai
• Laidai / jungtys: AC-DC adapteris
• Kita: Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas
• Garantija: Garantijos lapas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 317 x 90 x 133 mm
• Gaminio svoris: 0,884 kg
•

Išleidimo data 2022-04-24

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87105
EAN: 08 71258 16348 58

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Ypatybės
Nešiojamasis radijas
DAB+ / FM, skaitmeninis derinimas 20 iš anksto nustatomų stočių, Ausinių lizdas, Maitinimas iš baterijos ar 
tinklo

http://www.philips.com

