
 

 

Philips
Przenośne radio

AE6370
Wytrzymała, elegancka obudowa

Dzięki eleganckiej, metalowej obudowie niewielki radioodbiornik przenośny dla zakresu 
AM/FM może być cenną ozdobą.

Wzbogacone brzmienie basów
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• Stereo w słuchawkach

Cienki, zwarty projekt
• Bardzo wąski profil
• Wytrzymałe, estetyczne wykończenie

Łatwość użytkowania
• Odłączana klamra na pasek uwalnia ręce w ruchu
• Dostarczany z torebką
• Gniazdo słuchawek pozwala lepiej cieszyć się muzyką



 Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.
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Zalety
• Odłączany zaczep na pasek
Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 mW
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: obrotowa

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF, UKF Stereo, ŚR.

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm

Akcesoria

• Słuchawki: Stereofoniczne słuchawki douszne
• Pokrowiec

Wymiary
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 24
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

45 x 82 x 14,5 mm
• Waga produktu: 0,055 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: R3
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1
•
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