
 

 

Philips
Портативно радио

DAB+/FM, Цифрова настройка

20 предв. настройки с едно 
докосване
Жак за слушалки
Работи на батерия или 
захранване

AE5252
Слушайте DAB+ радио в 

движение!
Включете портативното радио Philips с приемане на DAB+ за ясен звук. С 
класически настолен дизайн и DAB+ радио с предварително настроени DAB+ и 
DAB FM станции и бързо сканиране, това е идеалният радио-компаньон за вас.

Слушайте любимите си станции
• DAB за ясен звук без пращене
• Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала
• Бързо сканиране за DAB станции, за допълнително удобство

Лесна употреба
• Настройка и запаметяване на 20 станции
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
• Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва



 DAB

Цифровото радио DAB (Digital Audio 
Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху 
аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин 
на радиоизлъчване по мрежа от наземно 
базирани предаватели. То предлага на 
слушателите повече избор и информация, с чист, 
лишен от всякакви смущения звук. Тази 
технология позволява на приемника да се 
фиксира на най-силния достъпен сигнал. При 
цифровите радиостанции на DAB не се налага 
запомняне на честоти, настройките се правят по 
името на станцията, така че няма проблеми за 
избор по време на пътуване.

Бързо сканиране за DAB станции

Цифровото радио DAB (Digital Audio 
Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху 
аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин 
на радиоизлъчване по мрежа от наземно 
базирани предаватели. То предлага на 
слушателите повече избор и информация, с чист, 
лишен от всякакви смущения звук. Тази 
технология позволява на приемника да се 
фиксира на най-силния достъпен сигнал. При 
цифровите радиостанции на DAB не се налага 
запомняне на честоти, настройките се правят по 
името на станцията, така че няма проблеми за 
избор по време на пътуване.

Съвместим с DAB и FM

Цифровото радио DAB (Digital Audio 
Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху 
аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин 
на радиоизлъчване по мрежа от наземно 
базирани предаватели. То предлага на 
слушателите повече избор и информация, с чист, 
лишен от всякакви смущения звук. Тази 
технология позволява на приемника да се 
"привърже" към най-силния достъпен сигнал. При 
цифровите радиостанции на DAB не се налага 
запомняне на честоти, настройките се правят по 
името на станцията, така че няма проблеми за 
избор по време на движение.

Голям задно осветен LCD дисплей

Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно 
гледане и работа при слаба светлина и дава ясна 
информация с един поглед.

Жак за стерео слушалки
Свържете слушалките си към това устройство 
Philips за по-лично слушателско изживяване, 
когато пожелаете. Наслаждавайте се на любимата 
си музика с чудесен звук, без да пречите на 
околните, като използвате слушалки.
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Спецификации
Тунер / Приемане / Предаване
• DAB: информационен дисплей, интелигентно 
сканиране, меню

• Обхвати на тунера: FM, DAB (Обхват III)
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Звук
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 300 mW RMS

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 1

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Удобство
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Цвят на подсветката: бял

Захранване
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой батерии: 6
• Тип батерия: Размер AA (LR6)
• Тип захранване: Вход за променлив ток

Аксесоари
• Кабели/свързване: AC-DC адаптер
• Други: Ръководство за бърз старт, Ръководство 
за потребителя

• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 317 x 90 x 133 
мм

• Тегло на изделието: 0,884 кг
•
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