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AE5250
Чудовий звук із радіо 

DAB+ будь-де
Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips із підтримкою прийому сигналу DAB+ і 

насолоджуйтеся чітким звуком. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції 

DAB+ та DAB, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач 

Вашим ідеальним супутником.

Слухайте радіостанції DAB цифрової якості
• DAB для чіткого радіосигналу без потріскувань
• Сумісність із DAB+ та FM для абсолютного задоволення від прослуховування радіо

Легкість у використанні
• Швидкий пошук станцій DAB для додаткової зручності
• 10 попередньо встановлених станцій
• Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення
• Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики



 DAB

Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio 
Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення 
(крім аналогової передачі FM) через мережу 
наземних передавачів. Воно пропонує слухачам 
більший вибір та інформацію, що надається у 
вигляді чіткого звуку без потріскувань. 
Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на 
найпотужнішому сигналі, який можна знайти. 
Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби 
запам’ятовувати частоти, а приймачі 
налаштовуються на назву станції, тому не 
потрібно підкручувати частоти у дорозі.

Швидкий пошук станцій DAB

Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio 
Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення 
(крім аналогової передачі FM) через мережу 
наземних передавачів. Воно пропонує слухачам 
більший вибір та інформацію, що надається у 
вигляді чіткого звуку без потріскувань. 
Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на 
найпотужнішому сигналі, який можна знайти. 
Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби 
запам’ятовувати частоти, а приймачі 
налаштовуються на назву станції, тому не 
потрібно підкручувати частоти у дорозі.

Сумісність із DAB та FM

Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio 
Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення 
(крім аналогової передачі FM) через мережу 
наземних передавачів. Воно пропонує слухачам 
більший вибір та інформацію, що надається у 
вигляді чіткого звуку без потріскувань. 
Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на 
найпотужнішому сигналі, який можна знайти. 
Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби 
запам’ятовувати частоти, а приймачі 
налаштовуються на назву станції, тому не 
потрібно підкручувати частоти у дорозі.

Великий РК-дисплей із підсвіткою

РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий 
перегляд та роботу за слабкого освітлення і 
миттєво надає чітку інформацію.

Роз’єм для стерео навушників
Під’єднайте навушники до цього пристрою 
Philips для більш приємного прослуховування в 
будь-який час. Можна насолоджуватися 
улюбленою музикою із чудовим звуком, не 
заважаючи іншим, під’єднавши навушники до 
цього пристрою.
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Специфікації
Тюнер/Прийом/Передача
• DAB: інформаційний дисплей, розумне 
сканування, меню

• Діапазони тюнера: FM, DAB (смуга III)
• Запрограмовані станції: 20
• Антена: FM-антена
• Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове 
налаштування

Звук
• Регулятор гучності: збільшення/зменшення
• Вихідна потужність: 300 мВт RMS

Гучномовці
• Кількість вбудованих гучномовців: 1

Під'єднання
• Аудіо-/відеовихід: Навушники (3,5 мм)

Зручність
• Тип дисплея: РК-дисплей
• Колір підсвітки: білий

Потужність
• Напруга батареї: 1,5 В
• Кількість батарей: 6
• Тип батареї: AA (LR6)
• Тип живлення: Змінний струм

Аксесуари
• Кабелі/з’єднання: Адаптер постійного/змінного 
струму

• Інше: Короткий посібник, Посібник 
користувача

• Гарантія: Гарантійний талон

Розміри
• Розміри виробу (ШxГxВ): 317 x 90 x 133 мм
• Вага виробу: 0,884 кг
•
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