
 

 

Philips
Transportabel radio

Digital Audio Broadcasting

AE5900
Digital radio med krystalklar 

lydkvalitet
Digital radio med en elegant læderoverflade - AE5900 fås også med line-in-tilslutning til 
din MP3-afspiller. Det indbyggede vækkeur og timer til madlavning gør den ideel i 
soveværelset eller køkkenet.

Nyd DAB-radio i digital kvalitet
• Interferensfri DAB-radio
• DAB- og FM-kompatibel til fulde radiooplevelser
• Line-in-tilslutning til din bærbare MP3-musikafspiller

Klar lydgengivelse
• Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.
• Samlet udgangseffekt på 4 W RMS

Nem at anvende
• Indbygget digitalt vækkeur med timer til madlavning
• 10 DAB- og 10 forudindstillede FM-stationer
• Elegant læderoverflade



 Interferensfri DAB-radio

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i 
forhold til analog FM-transmission en ny metode til 
at udsende radio via et terrestrisk netværk. DAB 
giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, 
der leveres i en krystalklar, støjfri kvalitet. 
Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det 
kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-
stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren 
indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde 
en anden sender, mens du kører.

Bass reflex-højttalersystem

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb 
basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra 
et traditionelt system ved at være udstyret med en 
basrefleksport, som er akustisk afstemt efter 
basenheden for at optimere systemets forløb ved 
lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og 
mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte 
luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige 
som en almindelig basenhed. Sammen med den 
egentlige basenhed udvider systemet det 
lavfrekvente område, så der skabes en helt ny 
dimension af dyb bas.

Indbygget vækkeur med 
madlavningsfunktion
Indbygget digitalt vækkeur med timer til madlavning

10 DAB- og forudindstillede FM-
stationer
10 DAB- og 10 forudindstillede FM-stationer
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Vigtigste nyheder
• Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang •
Tuner/modtagelse/transmission
• DAB: Bånd III, Infodisplay, Smart Scan, Menu
• Tunerbånd: FM
• Faste stationer: 20
• Automatisk digital indstilling
• Antenne: FM-antenne

Lyd
• Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
• Udgangseffekt (RMS): 4 W RMS
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke drejeknap

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 1
• Hovedhøjttaler: 3" Full-Range basenhed

Tilslutningsmuligheder
• Hovedtelefon: 3,5 mm
• DC indgang: 9 V

Komfort
• Skærmtype: LCD
• Baggrundsbelysning
• Alarmer: Sleep-timer, Gentag alarm (slumre)
• Baggrundsbelysning: Hvid

Strøm
• Lysnet

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, 

Brugervejledning, Garanticertifikat

Dimensioner
• Mål på emballage (B x H x D): 

310 x 169 x 165 mm
• Mål på produkt (B x H x D): 269 x 124 x 130 mm
• Vægt: 2,4 kg
• Vægt inkl. emballage: 2,6 kg
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