
 

 

Philips
Tașınabilir Radyo

DAB+/FM, Dijital istasyon ayarı

20 tek dokunuș hafıza
Kulaklık jakı
Pil veya AC ile çalıșır

AE5250
İstediğiniz yerde DAB+ radyo 

ile harika müzikler
DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips portatif radyo net sesi, klasik masa üstü tasarımı, 
DAB+ ve DAB FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle her ihtiyacınızı 
karşılayacak ideal bir radyodur.

Dijital kalitede DAB radyo yayını
• Net ve parazitsiz radyo dinleme keyfi için DAB
• Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu

Kullanım kolaylığı
• Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması
• 10 istasyon hafızası
• Geniș, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ıșıkta bile kolay izleme
• Daha fazla kișisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı



 DAB

DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog 
iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalıșan 
yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve 
hıșırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi 
sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü 
sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları 
sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur 
ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece 
hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek 
kalmaz.

Hızlı DAB istasyon araması

DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog 
iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalıșan 
yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve 
hıșırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi 
sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü 
sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları 
sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur 
ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece 
hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek 
kalmaz.

DAB ve FM uyumlu

DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog 
iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalıșan 
yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, 
hıșırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi 
sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü 
sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları 
sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur 
ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece 
hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek 
kalmaz.

Geniș, arka aydınlatmalı LCD ekran

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ıșıkta bile 
kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakıșta tüm 
bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

Stereo kulaklık jakı
Daha kișisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi 
kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı 
bu cihaza bağlayarak bașkalarını rahatsız etmeden en 
sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle 
dinleyebilirsiniz.
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Teknik Özellikler
Tuner/Alım/İletim
• DAB: bilgi ekranı, akıllı arama, menü
• Radyo bantları: FM, DAB (Bant III)
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM anteni
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı
• Çıkıș gücü: 300 mW RMS

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 1

Bağlantı
• Ses/Video çıkıșı: Kulaklık (3,5 mm)

Kullanılabilirlik
• Ekran tipi: LCD ekran
• Renkli arka ıșık: beyaz

Güç
• Pil voltajı: 1,5 volt
• Pil sayısı: 6
• Pil tipi: AA boyutu (LR6)
• Güç tipi: AC Giriși

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: AC-DC adaptörü
• Diğerleri: Hızlı bașlangıç kılavuzu, Kullanım 

Kılavuzu
• Garanti: Garanti Belgesi

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 317 x 90 x 133 mm
• Ürün ağırlığı: 0,884 kg
•
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