
 

 

Philips
Rádio portátil

DAB+/FM, sintonização digital
20 pos. de programação com um 
toque
Tomada dos auscultadores
Alimentação a bateria ou CA

AE5250
Óptimo som de rádio DAB+ 

em qualquer lugar
Sintonize o rádio portátil da Philips com a recepção DAB+ para um som nítido. O seu 
design clássico e as estações FM DAB+ e DAB programadas com procura rápida de rádio 
DAB+ tornam-no no rádio de companhia perfeito.

Desfrute de rádio DAB com qualidade digital
• DAB para uma experiência de rádio nítida e sem interferências
• Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa

Fácil de utilizar
• Procura rápida de estações DAB para comodidade extra
• 10 estações programadas
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal



 DAB

O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a 
par da transmissão analógica FM, uma nova forma de 
transmissão rádio através de uma rede de 
transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes 
uma maior variedade de opções e de informações 
com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao receptor 
captar o sinal mais forte que é detectado. Com as 
estações digitais DAB não é necessário memorizar as 
frequências, e os receptores são sintonizados pelo 
nome da estação, portanto não é preciso procurar a 
estação.

Procura rápida de estações DAB

O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a 
par da transmissão analógica FM, uma nova forma de 
transmissão rádio através de uma rede de 
transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes 
uma maior variedade de opções e de informações 
com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao receptor 
captar o sinal mais forte que é detectado. Com as 
estações digitais DAB não é necessário memorizar as 
frequências, e os receptores são sintonizados pelo 
nome da estação, portanto não é preciso procurar a 
estação.

Compatível com DAB e FM

O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a 
par da transmissão analógica FM, uma nova forma de 
transmissão de rádio através de uma rede de 
transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes 
uma maior variedade de opções e de informações 
com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao receptor 
captar o sinal mais intenso localizável. Com as 
estações digitais DAB não é necessário memorizar as 
frequências, e os receptores são sintonizados pelo 
nome da estação, portanto não é preciso procurar a 
estação.

Grande visor LCD retroiluminado

O visor LCD garante uma visualização e utilização 
fáceis em condições de pouca luz e fornece 
informações nítidas de forma instantânea.

Tomada dos auscultadores estéreo
Ligue os seus próprios auscultadores a este 
dispositivo Philips para uma experiência de audição 
pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua 
música favorita com um som fantástico sem 
perturbar outras pessoas, se ligar os seus 
auscultadores a este dispositivo.
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Especificações
Sintonizador/receção/transmissão
• DAB: visor de informações, procura inteligente, 

menu
• Bandas do sintonizador: FM, DAB (Banda III)
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática

Som
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: 300 mW RMS

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 1

Conetividade
• Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LCD
• Cor da retroiluminação: branca

Potência
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de pilhas: 6
• Tipo de pilha: Tamanho AA (LR6)
• Tipo de alimentação: Entrada de CA

Acessórios
• Cabos/ligação: Transformador CA-CC
• Outros: Manual de início rápido, Manual do 

utilizador
• Garantia: Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 317 x 90 x 

133 mm
• Peso do produto: 0,884 kg
•
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