
 

 

Philips
Draagbare radio

DAB+
Digitale FM-tuner
Hoofdtelefoonaansluiting
Batterij of netspanning

AE5600B
Geniet van uw favoriete radioprogramma's
toegang tot uw voorkeurzenders met één druk op de knop
Geniet met één druk op de knop van uw favoriete DAB/FM-zenders met deze draagbare Philips-
radio. Digitale afstemming en 3 voorkeurzenders maken deze radio uiterst gebruiksvriendelijk. Het 
grote LCD-scherm met achtergrondverlichting is zelfs bij slecht licht gemakkelijk af te lezen.

Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders
• Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
• Ingebouwde luidspreker om hardop radio te luisteren in een in goede geluidskwaliteit

Gebruiksvriendelijk
• Directe voorkeuzetoetsen voor snelle toegang tot opgeslagen radiozenders
• Ingebouwde klokfunctie
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
• De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau
• Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing



 Ingebouwde klok
Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. 
Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay 
weergegeven voor nog meer gemak.

Groot verlicht LCD-display

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij 
weinig licht in één oogopslag.

Ingebouwde luidspreker

Een luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit 
voor meer luisterplezier.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra 
gebruiksgemak

Stereo-hoofdtelefoonaansluiting
Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke 
luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te 
sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen 
hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume 
van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te 
storen.

Indicatie 'batterij bijna leeg'

Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-
indicatie branden.

Werkt op batterijen of netspanning

Geniet van gemak en flexibiliteit door batterijen in 
de Philips-radio te plaatsen of het aan te sluiten op 
een stopcontact. Wanneer er geen stopcontact 
beschikbaar is of wanneer u niet wilt dat er kabels 
zichtbaar zijn, kunt u de draagbare radio gebruiken 
met batterijen. Wanneer u liever een continue en 
stabiele stroomvoorziening hebt, sluit u de radio aan 
op een stopcontact. Nu kunt u echt genieten van de 
vrijheid om te luisteren waar u wilt.

Compatibel met DAB en FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-
transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden 
via een netwerk van terrestrial zenders. De 
luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet 
van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met 
deze technologie richt de ontvanger zich op het 
sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-
zenderstations hoeft u geen frequenties te 
onthouden; het toestel wordt afgestemd op de 
zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw 
hoeft te worden afgestemd.

Directe voorkeuzetoetsen
Directe voorkeuzetoetsen voor snelle toegang tot 
opgeslagen radiozenders
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Specificaties
Ontwerp en afwerking
• Kleur: Zwart

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: DAB Band III, FM
• DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen
• Antenne: Tang

Geluid
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)
• Uitgangsvermogen (RMS): 3W

Connectiviteit
• Audio-ingang: 3,5 mm
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Comfort
• Kleur van achtergrondverlichting: wit
• Schermtype: LCD-display
• Tekstregels: 2

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
• Overig: Gebruiksaanwijzing

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 1

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
• Batterijtype: C-batterij (LR14)
• Batterijvoltage: 1,5 volt
• DC-ingangsspanning: 9 volt
• Aantal batterijen: 4

Afmetingen
• Diepte hoofdunit: 79 mm
• Hoogte hoofdunit: 186 mm
• Breedte hoofdunit: 139 mm
• Gewicht van het product: 0,56 kg
• Diepte van de verpakking: 91 mm
• Hoogte van de verpakking: 214 mm
• Breedte van de verpakking: 215 mm
• Brutogewicht: 0,85 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 4
•
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