
 

 

Philips
Przenośne radio

DAB+/FM, cyfrowe strojenie
20 programowanych stacji
Gniazdo słuchawek
Zasilanie sieciowe lub bateryjne

AE5252
Słuchaj radia DAB+ w podróży!

Posłuchaj radia firmy Philips z odbiorem sygnału DAB+ zapewniającego czysty dźwięk. Jego 
klasyczna, płaska konstrukcja oraz zaprogramowane stacje DAB+ i DAB FM, a także funkcja 
szybkiego skanowania stacji DAB+ sprawiają, że to urządzenie stanie się doskonałym towarzyszem.

Ciesz się muzyką ulubionych stacji radiowych
• Funkcja DAB zapewniająca wyraźny i pozbawiony zakłóceń odbiór sygnału radiowego
• Zgodność z DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
• Szybkie skanowanie stacji DAB zapewnia dodatkową wygodę

Wygodne użytkowanie
• 20 zaprogramowanych stacji
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
• Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki



 Funkcja DAB

Cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting) to, 
poza transmisją analogową FM, nowy sposób 
nadawania programu radiowego przy użyciu sieci 
nadajników naziemnych. To radio zapewnia 
odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną 
jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia 
umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego 
dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych 
DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a 
wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem 
dostrajać radia w czasie jazdy.

Szybkie skanowanie stacji DAB

Cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting) to, 
poza transmisją analogową FM, nowy sposób 
nadawania programu radiowego przy użyciu sieci 
nadajników naziemnych. To radio zapewnia 
odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną 
jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia 
umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego 
dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych 
DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a 
wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem 
dostrajać radia w czasie jazdy.

Zgodny z DAB i FM

Cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting) to, 
poza transmisją analogową FM, nowy sposób 
nadawania programu radiowego przy użyciu sieci 
nadajników naziemnych. To radio zapewnia 
odbiorcom większy wybór informacji i czystą jakość 
dźwięku pozbawionego trzasków. Technologia 
umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego 
dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych 
DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a 
wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem 
dostrajać radia w czasie jazdy.

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy 
odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia 
przy słabym świetle.

Stereofoniczne gniazdo słuchawek
Urządzenie firmy Philips jest wyposażone w 
dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie 
słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. 
Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym 
dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz 
innym.
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Dane techniczne
Tuner/Odbiór/Transmisja
• Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, smart 

scan, menu
• Pasma tunera: FM, DAB — zakres III
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe

Dźwięk
• Regulacja głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: 300 mW RMS

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 1

Połączenia
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Kolor podświetlenia: biały

Moc
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AA (LR6)
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Inne: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja 

obsługi
• Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

317 x 90 x 133 mm
• Waga produktu: 0,884 kg
•
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