
 

 

Philips
Draagbare radio

AE6370
Duurzame metalen behuizing

Door zijn fraaie metalen behuizing is deze superslanke draagbare FM/MW-radio een lust 
voor het oor én het oog.

Dieper bass-geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Stereohoofdtelefoon inbegrepen

Slank, compact ontwerp
• Superslank ontwerp
• Duurzame, juweelachtige afwerking

Eenvoudig te gebruiken
• Afneembare riemclip, waarmee u overal van handsfree muziek kunt genieten
• Opbergetui inbegrepen
• Hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier



 Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume 
hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan 
bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt 
u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.
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Kenmerken
• Afneembare riemclip •
Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 mW
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, FM-zender, MW

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Accessoires

• Hoofdtelefoon: Stereo-oortelefoon
• Etui

Afmetingen
• Hoeveelheid per omdoos: 24
• Afmetingen van product (B x H x D): 

45 x 82 x 14,5 mm
• Gewicht: 0,055 kg

Vermogen
• Batterijtype: R3
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 1
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