
 

 

Philips
Órás rádió

DAB+,
FM digitális hangolóegység
Fejhallgató-csatlakozó

AE8000
Hallgasson több ezer internetes rádióállomást
a DAB+ és FM funkciókkal
A Philips AE8000 segítségével hozzáférhet a világ rádióállomásaihoz. Az FM, a DAB+ és 
az internetes rádió funkcióknak, valamint az elegáns, klasszikus fa kialakításnak 
köszönhetően ez a rádió ideális útitárs.

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül
• Válasszon hangulatához illő internetes rádióállomást
• Tiszta és zavarmentes DAB+ rádió
• DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
• Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
• Beépített hangszóró a rádió jó minőségű kihangosításához

Egyszerű használat
• DAB állomások gyors keresése az extra kényelemért
• Nagy kijelző a jó láthatóságért
• Beépített óra
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez



 Ingyenes internetes rádióállomások

Ingyenes internetes rádióállomások széles 
skálájából választhat, így mindig megtalálhatja a 
hangulatának megfelelőt.

Tiszta, zavarmentes DAB+ rádió

A DAB+ digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az 
FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb 
választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; 
tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. 
A technológia segítségével a vevőkészülék rááll 
a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB+ 
digitális állomásoknak köszönhetően nem kell 
többé megjegyezni a frekvenciákat: a 
készülékek hangolása állomásnév szerint 
történik, azaz nincs többé akadály.

DAB és FM kompatibilitás

A DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az 

FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb 
választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; 
kristálytiszta, recsegésmentes hangot juttatva 
el hozzájuk. A technológia segítségével a 
vevőkészülék rááll a számára észlelhető 
legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak 
köszönhetően nem kell többé megjegyezni a 
frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nincs többé 
akadály.

Digitális hangolás 20 programhellyel

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, 
amelyet be kíván programozni, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva a preset gombot a 
frekvencia tárolásához. A beprogramozott 
állomások kiválasztásával könnyedén 
hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia 
azokat minden alkalommal.

Beépített hangszóró

A hangszóró jó hangminőséget biztosít az 
élvezetesebb zenehallgatáshoz.

DAB állomások gyors keresése

A DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az 
FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb 
választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, 
tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. 
A technológia segítségével a vevőkészülék rááll 
a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB 
digitális állomásoknak köszönhetően nem kell 
többé megjegyezni a frekvenciákat: a 
készülékek hangolása állomásnév szerint 
történik, azaz nem kell többé útközben 
átállítgatni.

Nagy kijelző
A nagy kijelzőnek köszönhetően még távolról 
is könnyen olvasható a képernyőn 
megjelenített információ, mint pl. a pontos idő 
és az ébresztés. A készülék ideális választás az 
idősebbek és a gyengénlátók számára.

Beépített óra
A beépített óra pontosan mutatja az időt. 
Kikapcsolt rádió esetén az óra a képernyőn is 
megjelenik, további kényelmet biztosítva.

Sztereó fejhallgató-csatlakozó
Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a 
Philips készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, 
amikor jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét 
nagyszerű hangminőségben, fejhallgatóját a 
készülékhez csatlakoztatva, anélkül, hogy 
másokat zavarna.
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Hangolóegység/Vétel/Adás
• DAB: infó kijelző, menü, smart scan
• Programhelyek: 10
• Hangolási sávok: FM, FM sztereó, DAB (III. sáv), 

Internetes rádió
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás
• Automatikus digitális hangolás

Hangzás
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
• Hangrendszer: monó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W

Csatlakoztathatóság
• 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
• Aux bemenet

Kényelem
• Háttérfény színe: fehér
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: Pontmátrix
• Ébresztők: DAB, FM, Internetes rádió

Tartozékok
• Kábelek/csatlakozás: AC/DC adapter
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Főegység magassága: 116 mm
• Főegység szélessége: 220 mm
• Főegység mélysége: 143 mm
• Termék tömege: 1,19 kg
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 287 x 

170 x 153 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,5 kg

Energiaellátás
• DC bemeneti feszültség: 9 V
• Tápellátás: 220–240 V
• Hálózati tápellátás: AC 5,5 V, 1,5 A

Kijelző
• Felbontás: 128 x 64 képpont
•
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