
 

 

Philips
Radio portabil

AE6370
O bijuterie de carcasă metalică

Carcasa metalică, cu aspect de bijuterie, a acestui aparat radio FM/MW portabil îl 
recomandă ca fiind un lucru de valoare.

Bas profund, de calitate
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Căști intraauriculare stereo incluse

Design subţire și compact
• Design foarte suplu
• Rezistent, finisaj de calitate

Ușor de utilizat
• Clemă pentru talie detașabilă, pt. o portabilitate maximă
• Husă inclusă
• Jack pentru căști, pentru muzică de calitate



 Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
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Repere
• Număr de baterii: 1
•

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 mW
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM, FM Stereo, MW

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm

Accesorii
• Clemă talie detașabilă
• Căști: Căști intra-auriculare stereo
• Husă

Dimensiuni
• Cantitate bax: 24
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 45 x 82 x 14,5 mm
• Greutate produs: 0,055 kg

Alimentare
• Tip baterie: R3
• Tensiune baterie: 1,5 V
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