
 

 

Philips
Přenosné rádio

DAB+/FM, digitální ladění
20 předvoleb
Konektor sluchátek
Baterie nebo střídavý proud

AE5430
Skvělý zvuk rádia DAB+ kdekoli

Nalaďte si čistý zvuk na přenosném rádiu Philips AE5430/10 se systémem DAB+. Klasický 
stolní design a možnost předvolby stanic DAB+ a DAB FM s rychlým vyhledáváním rádia 
DAB+ z něj dělají ideálního společníka.

Užijte si digitální kvalitu rádia DAB
• DAB pro zážitek z čistého zvuku rádia bez praskání
• Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia

Snadné použití
• Rychlé vyhledávání stanic DAB pro zvýšené pohodlí
• Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
• Provoz na baterie pro možnost přenášení



 Příjem v systému DAB

Digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcasting - 
Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání 
FM, nový způsob vysílání rádia přes síť pozemních 
vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a 
informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a 
bez praskání. Technologie umožňuje přijímači 
zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S 
digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat 
frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice. 
Takže během cesty není nutné přelaďovat.

Kompatibilní s DAB a FM

Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting: 
Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání 
FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť 
pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více 
možností a informací poskytovaných s čistou 
kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje 
přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. 
S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat 
frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, 
takže na cestách nemusíte stále přelaďovat.

Velký podsvícený LCD displej

Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a 
obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje 
jasné informace.

Provoz na baterie
Napájení radiobudíku Philips zajišťují dvě baterie AA, 
aby byla zajištěna optimální přenositelnost a 
umístění.
AE5430/10

Přednosti
• Hmotnost: 0,78 kg
•

Tuner/příjem/vysílání
• Příjem v systému DAB: informační displej, Smart 

Scan, nabídka
• Pásma tuneru: FM, Systém DAB (pásmo III)
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: 2 W

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 1

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Barva podsvětlení: bílá

Spotřeba
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 4
• Typ baterie: Velikost C (LR14)
• Typ zdroje: Vstup AC
• Vstupní stejnosměrné napětí: 6 V
• Napájení: 220–240 V

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Záruka: Záruční list
• Jiné: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská 

příručka

Rozměry
• Hloubka hlavní jednotky: 79 mm
• Výška hlavní jednotky: 137 mm
• Šířka hlavní jednotky: 210 mm
• Hloubka balení: 106 mm
• Výška balení: 156 mm
• Šířka balení: 276 mm
• Hrubá hmotnost: 1,03 kg
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