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AE8000
Užijte si tisíce internetových rádiových stanic
s DAB+ a FM
Získejte přístup ke světovým rádiovým stanicím díky Philips AE8000. S FM, DAB+ 
a internetovým rádiem oděným do elegantního, klasického dřevěného designu je to váš 
ideální společník.

Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové
• Vychutnejte si bezplatné internetové rozhlasové stanice podle vaší nálady
• Čistý zvuk rádia DAB+ bez praskání
• Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
• Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

Snadné použití
• Rychlé vyhledávání stanic DAB pro zvýšené pohodlí
• Velký displej pro snadné prohlížení
• Vestavěné hodiny
• Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky



 Internetové rozhlasové stanice zdarma

Obrovská sbírka bezplatných internetových 
rozhlasových stanic zajistí neomezenou 
dodávku kvalitní hudby, která je vhodná pro 
jakoukoliv náladu.

Čistý zvuk rádia DAB+ bez praskání

Digitální rádio DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle 
analogového vysílání FM, novým způsobem 
vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. 
Nabízí posluchačům více možností a informací 
poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez 
praskání. Technologie umožňuje přijímači 
zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. 
S digitálními stanicemi DAB+ si nemusíte 
pamatovat frekvence a ladění se provádí podle 
názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále 
přelaďovat.

Kompatibilní s DAB a FM

Digitální rádio DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle 

analogového vysílání FM, novým způsobem 
vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. 
Nabízí posluchačům více možností a informací 
poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez 
praskání. Technologie umožňuje přijímači 
zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. 
S digitálními stanicemi DAB si nemusíte 
pamatovat frekvence a ladění se provádí podle 
názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále 
přelaďovat.

Digitální tuner se 20 předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

Vestavěný reproduktor

Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, 
díky čemuž přináší poslech ještě větší požitek.

Rychlé vyhledávání stanic DAB

Digitální rádio DAB (Digital Audio 
Broadcasting - Digitální vysílání zvuku) je, vedle 
analogového vysílání FM, nový způsob vysílání 
rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí 
posluchačům více možností a informací 
poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez 
praskání. Technologie umožňuje přijímači 
zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S 
digitálními stanicemi DAB si nemusíte 
pamatovat frekvence a ladění se provádí podle 
názvu stanice. Takže během cesty není nutné 
přelaďovat.

Velký displej
Velký displej umožňuje snadnou čitelnost 
obsahu na obrazovce. Nyní si můžete snadno 
přečíst čas a budík, dokonce i ze vzdálenosti. Je 
ideální pro seniory nebo osoby se zrakovým 
postižením.

Vestavěné hodiny
Vestavěné hodiny mají vždy přesný čas. 
Z důvodu většího pohodlí jsou při vypnutém 
rádiu jsou automaticky zobrazeny.

Konektor pro sluchátka
Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní 
sluchátka a vychutnat si osobní zážitek 
z poslechu tohoto zařízení Philips. Připojením 
sluchátek k tomuto zařízení si můžete 
vychutnat svou oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem, aniž byste rušili okolí.
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Tuner/příjem/vysílání
• Příjem v systému DAB: informační displej, nabídka, 

Smart Scan
• Předvolby stanic: 10
• Pásma tuneru: FM, FM stereo, Systém DAB (pásmo 

III), Internetové rádio
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění
• Automatické digitální ladění: Ano

Zvuk
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
• Zvukový systém: Mono
• Výstupní výkon (RMS): 5 W

Možnosti připojení
• 3,5mm konektor sluchátek: Ano
• Aux in: Ano

Pohodlí
• Barva podsvětlení: bílá
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Typ obrazovky: Bodový rastr
• Budíky: Příjem v systému DAB, FM, Internetové 

rádio

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Jiné: Uživatelská příručka
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
• Výška hlavní jednotky: 116 mm
• Šířka hlavní jednotky: 220 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 143 mm
• Hmotnost výrobku: 1,19 kg
• Rozměry balení (Š x H x V): 287 x 170 x 153 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,5 kg

Spotřeba
• Vstupní stejnosměrné napětí: 9 V
• Napájení: 220–240 V
• Napájení ze sítě: 5,5 V AC, 1,5 A

Displej
• Rozlišení: 128 x 64 pixelů
•
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