
 

 

Philips
Prenosné rádio

DAB+/FM, digitálne ladenie
20 jednodotykových predvolieb
Konektor slúchadiel
Napájané z batérií alebo zo siete

AE5252
Vychutnajte si rádio 

DAB+ kdekoľvek!
Nalaďte si vysielanie DAB+ na prenosnom rádiu Philips a vychutnajte si jeho čistý zvuk. Vďaka 
svojmu klasickému stolovému dizajnu a predvoľbám staníc vysielania DAB+ a DAB FM 
prostredníctvom rýchleho vyhľadávania DAB+ sa toto rádio stane vaším dokonalým spoločníkom.

Vychutnajte si vaše obľúbené stanice
• Vysielanie DAB prináša čistý zážitok z počúvania rádia bez rušenia
• Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
• Rýchle vyhľadanie staníc vysielania DAB pre ešte viac pohodlia

Jednoduché používanie
• 20 predvolených rozhlasových staníc
• Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
• Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok



 DAB

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) 
prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým 
spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych 
vysielačov. Poslucháčom poskytuje viac možností a 
informácii v čistej kvalite zvuku bez rušenia. 
Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval 
najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v 
DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa 
ladia podľa názvu stanice.

Rýchle vyhľadanie staníc vysielania DAB

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) 
prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým 
spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych 
vysielačov. Poslucháčom poskytuje viac možností a 
informácii v čistej kvalite zvuku bez rušenia. 
Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval 
najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v 
DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa 
ladia podľa názvu stanice.

Kompatibilné s DAB a FM

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) 
prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je 
novým spôsobom vysielania rádia cez sieť 
terestriálnych vysielačov. Poslucháčom poskytuje 
viac možností a informácii v čistej kvalite zvuku bez 
praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby 
zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi 
stanicami s DAB si nemusíte pamätať frekvencie a 
predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a 
prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné 
informácie už na prvý pohľad.

Stereo konektor slúchadiel
Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips 
a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, 
kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel 
k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu 
so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili 
ostatných.
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Technické údaje
Tuner/Príjem/Vysielanie
• DAB: info displej, smart scan, ponuka
• Pásma tunera: FM, DAB (pásmo III)
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Zvuk
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon: 300 mW RMS

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 1

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Farba podsvietenia: biela

Príkon
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 6
• Typ batérie: Veľkosť AA (LR6)
• Typ napájania: Vstup AC

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
• Iné: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 317 x 90 x 133 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,884 kg
•
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