
 

 

Philips
Rádio portátil

tamanho de bolso
Sintonização digital

AE6790
Rádio digital em movimento

com 20 pré-sintonias
Rádio digital super compacto com 20 pré-sintonias e sintonização automática.

Desfrute das suas estações favoritas
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Fácil de utilizar
• Função de relógio integrada
• Tamanho de bolso para uso portátil
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal



 Sintonização dig. c/ programação estaç.

Basta sintonizar a estação que pretende programar, 
premir e manter o botão de programação premido 
para memorizar a frequência. Através das estações 
de rádio programadas que podem ser guardadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de rádio 
preferida sem necessitar de sintonizar manualmente 
as frequências.

Relógio integrado
Um relógio integrado mantém as horas certas. 
Quando o rádio está desligado, o visor do relógio 
pode ser retirado para maior comodidade.

Tamanho de bolso
Tamanho de bolso para uso portátil

Grande visor LCD retroiluminado

O visor LCD garante uma visualização e utilização 
fáceis em condições de pouca luz e fornece 
informações nítidas de forma instantânea.

Sintonização dig. c/ programação estaç.

Sintonização digital com programação de estações 
para maior comodidade

Tomada dos auscultadores estéreo
Ligue os seus próprios auscultadores a este rádio 
Philips para uma experiência de audição pessoal, 
sempre que desejar. Pode desfrutar dos seus filmes 
ou músicas favoritos com um som fantástico e sem 
perturbar outras pessoas, se ligar os seus 
auscultadores ao leitor.
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Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (analógico)
• Potência de saída: 2 x 5 mW

Sintonizador/recepção/transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM estéreo, MW

Conectividade
• Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

Funcionalidades
• Melhoramentos do relógio: relógio atómico

Acessórios
• Outros: auscultadores

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 12
• Peso do produto: 0,065 kg
• Profundidade da unidade principal: 16 mm
• Altura da unidade principal: 94 mm
• Largura da unidade principal: 55 mm

Alimentação
• Tipo de pilhas: Tamanho AAA (LR3)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de pilhas: 2
•

Especificações
Rádio portátil
tamanho de bolso Sintonização digital 
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