
 

 

Philips
Bärbar radio
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FM-digitalmottagare
Hörlursuttag
Batteri- eller sladdriven

AE5600W
Lyssna på din favoritradio

med enknappsåtkomst till förinställda kanaler
Lyssna på dina favorit-DAB/FM-kanaler med bara en knapptryckning med Philips portabla 
radio. Digital mottagare och 3 enknappsförinställningar gör den här radion enkel att 
använda. Den stora bakgrundsbelysta LCD-displayen ger en enkel visning, även i svagt ljus.

Lyssna på dina favoritkanaler
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse
• Inbyggd högtalare för radio med bra ljud

Lättanvända
• Förinställda snabbknappar för snabb åtkomst till lagrade radiokanaler
• Inbyggd klockfunktion
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
• Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån
• Nät- eller batteridriven för flexibel placering



 Inbyggd klocka
En inbyggd klocka för exakt tid. När radion är 
avstängd slås klockan på för extra bekvämlighet.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden med 
svagt ljus. Du får klar information direkt.

Inbyggd högtalare

En högtalare ger bra och behaglig ljudkvalitet.

Digital mottagare med förinställningar

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra 
praktiskt

Stereohörlursuttag
Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från 
Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när 
det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med 
fantastiskt ljud utan att störa andra.

Indikator för låg batterinivå

Indikatorn för svagt batteri tänds om batteriet är 
svagt.

Nät- eller batteridriven

Strömförsörj din Philips-radio med batterier eller 
med en direkt strömkälla och få bekvämlighet och 
flexibilitet. När det inte finns något tillgängligt uttag, 
eller när du inte vill ha några sladdar i vägen, driver 
du enheten med batterier. När du behöver en 
kontinuerlig och stabil strömförsörjning ansluter du 
enheten till ett vägguttag. Nu får du verkligen frihet 
att lyssna var du vill.

Kompatibel med DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio 
med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett 
nytt sätt att sända radio via ett nätverk av 
markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett 
klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan 
sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som 
hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga 
frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker 
att ställa in stationens namn och du slipper ändra 
inställningen under resor.

Förinställda snabbknappar
Förinställda snabbknappar för snabb åtkomst till 
lagrade radiokanaler
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Specifikationer
Design och finish
• Färg: Vit

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: DAB (Band III), FM
• DAB: information, meny, smart scan
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning
• Antenn: Stång

Ljud
• Volymkontroll: ratt (digital)
• Uteffekt (RMS): 3 W

Anslutningar
• Ljudingång: 3,5 mm
• Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Färg på bakgrundsbelysning: vit
• Skärmtyp: LCD-display
• Textrader: 2

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Övrigt: Bruksanvisning

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 1

Effekt
• Strömförsörjning: 220 - 240 V
• Batterityp: C-storlek (LR14)
• Batterispänning: 1,5 V
• Inspänning: 9 V
• Antal batterier: 4

Mått
• Huvudenhet, djup: 79 mm
• Huvudenhet, höjd: 186 mm
• Huvudenhet, bredd: 139 mm
• Produktvikt: 0,56 kg
• Pakethöjd: 91 mm
• Paketbredd: 214 mm
• Paketbredd: 215 mm
• Bruttovikt: 0,85 kg
• Antal i förpackning: 4
•
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