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Bucuraţi-vă de radio 

DAB+ în deplasare!
Utilizaţi radioul portabil Philips cu recepţie DAB+ pentru un sunet clar. Designul său clasic 
cât şi posturile presetate DAB+ şi DAB FM cu radio cu scanare rapidă DAB+ fac din 
acesta partenerul ideal.

Bucuraţi-vă de posturile preferate
• DAB pentru o experienţă radio clară și fără bruiaj
• Compatibilitate DAB și FM pentru o experienţă radio completă
• Scanare rapidă a posturilor DAB pentru mai mult confort

Ușor de utilizat
• 20 posturi cu reglare presetată
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Mufă pentru căști stereo pentru o audiţie muzicală superioară



 DAB

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie 
FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza 
programe radio prin intermediul unei reţele de 
emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai 
multe opţiuni și informaţii la o calitate a sunetului 
clară și fără bruiaj. De asemenea, permite unităţii 
receptoare să reţină semnalele cele mai puternice. 
Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să 
memoraţi frecvenţe, iar posturile sunt memorate 
după nume, deci nu mai este nevoie să căutaţi 
frecvenţele.

Scanare rapidă a posturilor DAB

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie 
FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza 
programe radio prin intermediul unei reţele de 
emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai 
multe opţiuni și informaţii la o calitate a sunetului 
clară și fără bruiaj. De asemenea, permite unităţii 
receptoare să reţină semnalele cele mai puternice. 
Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să 
memoraţi frecvenţe, iar posturile sunt memorate 
după nume, deci nu mai este nevoie să căutaţi 
frecvenţele.

Compatibilitate DAB și FM

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie 
FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza 
programe radio prin intermediul unei reţele de 
emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai 
multe opţiuni și informaţii la o calitate excepţională a 
sunetului, clar și fără bruiaj. De asemenea, permite 
unităţii receptoare să reţină semnalele cele mai 
puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie 
să memoraţi frecvenţe, iar posturile sunt memorate 
după nume, deci nu mai este nevoie să căutaţi 
frecvenţele.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și 
utilizare facile în condiţii de lumină scăzută și oferă 
informaţii clare imediat.

Mufă pentru căști stereo
Conectează-ţi căștile la acest dispozitiv Philips 
pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de 
câte ori dorești. Te poţi bucura de muzica favorită cu 
un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, 
conectând căștile la acest dispozitiv.
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Specificaţii
Tuner/Recepţie/Transmisie
• DAB: afișare informaţii, smart scan, meniu
• Benzi pentru tuner: FM, DAB (Banda III)
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Sunet
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 300 mW RMS

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 1

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)

Confort
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Culoare iluminare din spate: alb

Alimentare
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6
• Tip baterie: Dimensiune AA (LR6)
• Tip alimentare: Intrare CA

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC
• Altele: Ghid de iniţiere rapidă, Manual de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 317 x 90 x 133 mm
• Greutate produs: 0,884 kg
•
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