
 

 

Philips
Радиочасовник

DAB+
Цифров FM тунер
Жак за слушалки

AE8000
Наслаждавайте се на хиляди радиостанции в интернет
с DAB+ и FM
Слушайте радио станции от цял свят с Philips AE8000. С FM, DAB+ и интернет 
радио в елегантна и класическа дървена конструкция, това е вашият идеален радио 
спътник.

Безгранично удоволствие при слушане - безжично
• Насладете се на радиостанции, които отговарят на настроението ви
• Ясно DAB радио+ без пращене
• Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала
• Цифрова настройка с 20 настроени станции за допълнително удобство
• Вграден високоговорител, за да слушате радио със силен и добър звук

Лесна употреба
• Бързо сканиране за DAB станции, за допълнително удобство
• Голям дисплей за лесно гледане
• Вградена функция на часовник
• Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва



 Безплатни интернет радиостанции

Огромната колекция от безплатни интернет 
радиостанции осигуряват безкраен 
източник на висококачествена музика, 
която да отговаря на настроението ви.

Ясно DAB+ радио без пращене

Цифровото радио DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting) освен че се излъчва наложено 
върху аналоговия FM сигнал, представлява и 
нов начин на радиоизлъчване по мрежа от 
наземно базирани предаватели. То предлага 
на слушателите повече избор и 
информация, с чист, лишен от всякакви 
смущения звук. Тази технология позволява 
на приемника да се фиксира на най-силния 
достъпен сигнал. При цифровите 
радиостанции на DAB+ не се налага 
запомняне на честоти, настройките се 
правят по името на станцията, така че няма 
проблеми за избор по време на пътуване.

Съвместим с DAB и FM

Цифровото радио DAB (Digital Audio 
Broadcasting) освен, че се излъчва наложено 

върху аналоговия FM сигнал, представлява и 
нов начин на радиоизлъчване по мрежа от 
наземно базирани предаватели. То предлага 
на слушателите повече избор и 
информация, с чист, лишен от всякакви 
смущения звук. Тази технология позволява 
на приемника да се "привърже" към най-
силния достъпен сигнал. При цифровите 
радиостанции на DAB не се налага 
запомняне на честоти, настройките се 
правят по името на станцията, така че няма 
проблеми за избор по време на движение.

Цифрова настройка с 20 настроени 
станции

Просто трябва да настроите на станцията, 
която искате да зададете, и да натиснете и 
задържите бутона за настройка, за да се 
запамети честотата. С настроените станции, 
които могат да бъдат съхранени, можете 
бързо да включите своята любима станция, 
без да е необходимо да нагласяте ръчно 
честотата всеки път.

Вграден високоговорител

Високоговорителят дава добро качество на 
звука за повече удоволствие.

Бързо сканиране за DAB станции

Цифровото радио DAB (Digital Audio 
Broadcasting) освен, че се излъчва наложено 
върху аналоговия FM сигнал, представлява и 
нов начин на радиоизлъчване по мрежа от 
наземно базирани предаватели. То предлага 
на слушателите повече избор и 
информация, с чист, лишен от всякакви 
смущения звук. Тази технология позволява 
на приемника да се фиксира на най-силния 
достъпен сигнал. При цифровите 
радиостанции на DAB не се налага 
запомняне на честоти, настройките се 
правят по името на станцията, така че няма 
проблеми за избор по време на пътуване.

Голям дисплей
Големият дисплей позволява лесно 
разчитане на съдържанието на екрана. Сега 
можете да четете лесно часа или будилника, 
дори и от разстояние. Той е идеален за 
стари хора или хора с ограничения в 
зрението.

Вграден часовник
Вграденият часовник отчита прецизно 
времето. Когато радиото е изключено, се 
включва дисплеят на часовника, за 
допълнително удобство.

Жак за стерео слушалки
Свържете слушалките си към това 
устройство Philips за по-лично слушателско 
изживяване, когато пожелаете. 
Наслаждавайте се на любимата си музика с 
чудесен звук, без да пречите на околните, 
като използвате слушалки.
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Тунер / Приемане / Предаване
• DAB: информационен дисплей, меню, 
интелигентно сканиране

• Предварително настроени станции: 10
• Обхвати на тунера: FM, FM стерео, DAB 

(Обхват III), Интернет радио
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

• Автоматична цифрова настройка

Звук
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (цифров)

• Звукова система: моно
• Изходна мощност (RMS): 5 W

Възможности за свързване
• 3,5 мм жак за слушалки
• Допълнителен вход (AUX)

Комфорт
• Цвят на подсветката: бяло
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Тип на екрана на дисплея: Точкова матрица
• Аларми: DAB, FM, Интернет радио

Аксесоари
• Кабели/свързване: AC-DC адаптер
• Други: Ръководство за потребителя
• Ръководство за бърз старт
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление

Размери
• Количество в общия кашон: 2
• Височина на главния блок: 116 мм
• Ширина на главния блок: 220 мм
• Дълбочина на главния блок: 143 мм
• Тегло на изделието: 1,19 кг
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 287 x 170 x 

153 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,5 кг

Захранване
• Входно постояннотоково напрежение: 9 V
• Електрозахранване: 220 – 240 V
• Мрежово захранване: AC 5,5 V, 1,5 A

Дисплей
• Разделителна способност: 128 x 64 пиксела
•
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