
 

 

Philips
Φορητό ραδιόφωνο

AE6775
Ευκολία μεγέθους τσέπης 

με ψηφιακή ποιότητα
Μικρό ψηφιακό ραδιόφωνο με 10 προεπιλεγμένους σταθμούς και αυτόματο 
συντονισμό.

Ψηφιακός συντονισμός
• Ψηφιακός συντονισμός PLL quartz
• Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Εμπλουτισμένος ήχος μπάσων
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Συμπεριλ. στερεοφωνικό ακουστικό

Εύκολο στο χρήση
• Η ευρεία οθόνη LCD απλοποιεί την επιλογή των λειτουργιών ελέγχου
• Ενσωματωμένο ρολόι κρυστάλλου χαλαζία
• Αυτόματος περιελικτής ακουστικών



 Ψηφιακός συντονισμός PLL quartz
Ψηφιακός συντονισμός PLL quartz

Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
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Ευρεία οθόνη LCD
Το μεγάλο κείμενο στην οθόνη υγρών 
κρυστάλλων σάς καθοδηγεί με ευκολία μέσα από 
τις επιλογές ελέγχου, ενώ ο φωτισμός οθόνης 
απλοποιεί τον έλεγχο για όλο το περιβάλλον 
οικιακής ψυχαγωγίας στο σκοτάδι. Μείνετε 
ενημερωμένοι και διατηρήστε τον έλεγχο.
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Χαρακτηριστικά
• Ακουστικά: 3,5 χιλ. • Αριθμός μπαταριών: 2
•

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 mW
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Προρυθμίσεις σταθμών: 10
• Ζώνες δέκτη: FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM, 

MW

Συνδεσιμότητα

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: Στερεοφ. ενδώτια ακουστικά με 
τυλικτήρα

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 12
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

78 x 80 x 18 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.065 κ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: R3
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
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