
 

 

Philips
Radio pulkstenis

DAB+
FM digitālais uztvērējs
Austiņu ligzda

AE8000
Klausieties tūkstošiem interneta radio staciju
ar DAB+ un FM radio
Piekļūstiet pasaules radiostacijām, izmantojot Philips AE8000. Elegants un klasisks koka 
dizains ar FM, DAB+ un interneta radio – jūsu ideāls radio sabiedrotais.

Neierobežota klausīšanās bauda – bezvadu tīklā
• Klausieties interneta radio stacijas atbilstoši savam noskaņojumam
• Skaidri uztverams DAB+ radio bez trokšņiem
• Saderīgs ar DAB un FM, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
• Digitālā regulēšana ar 20 iepriekš iestatītām stacijām papildu ērtībām
• Iebūvēts skaļrunis, lai varētu klausīties radio skaļi un labā skaņas kvalitātē

Vienkārša lietošana
• Ātra DAB staciju skenēšana papildu ērtībām
• Vienkārši apskatāms liels displejs
• Iebūvēta pulksteņa funkcija
• Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam



 Bezmaksas interneta radio stacijas

Plaša bezmaksas interneta radio staciju 
kolekcija garantē nebeidzamu augstas kvalitātes 
mūziku atbilstoši jūsu noskaņojumam.

Skaidri uztverams DAB+ radio

DAB+ (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir 
jauns radio apraides veids papildus FM 
analogajai pārraidei, izmantojot virszemes 
raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem 
lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā 
skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija 
ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo 
signālu. DAB+ digitālajām stacijām nav 
jāiegaumē frekvences, un iestatījumi tiek veikti 
atbilstoši stacijas nosaukumam, tāpēc 
pārvietojoties tie netiek zaudēti.

Saderīgs ar DAB un FM

DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir 
jauns radio apraides veids papildus FM 

analogajai pārraidei, izmantojot virszemes 
raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem 
lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā 
skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija 
ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo 
signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegaumē 
frekvences, un iestatījumi tiek veikti atbilstoši 
stacijas nosaukumam, tāpēc pārvietojoties tie 
netiek zaudēti.

20 iepriekš iestat. staciju digit. reg.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru 
vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, 
nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas 
pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai 
radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot 
vajadzīgo frekvenci.

Iebūvēts skaļrunis

Skaļrunis nodrošina labu skaņas kvalitāti, lai 
klausīšanās būtu pilnvērtīga.

Ātra DAB staciju skenēšana

DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir 
jauns radio apraides veids papildus FM 
analogajai pārraidei, izmantojot virszemes 
raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem 
lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā 
skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija 
ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo 
signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegaumē 
frekvences, un iestatījumi tiek veikti atbilstoši 
stacijas nosaukumam, tāpēc pārvietojoties tie 
netiek zaudēti.

Liels displejs
Lielais displejs sniedz iespēju vienkārši nolasīt 
ekrānā redzamo saturu. Tagad bez grūtībām 
varat nolasīt laiku un modināšanas laiku pat no 
attāluma. Displejs ir ideāli piemērots vecāka 
gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar 
pasliktinātu redzi.

Iebūvēts pulkstenis
Iebūvēts pulkstenis rāda precīzu laiku. Kad 
radio ir izslēgts, tiek rādīts pulkstenis papildu 
lietošanas komfortam.

Stereo austiņu ligzda
Lai klausīšanās baudījums būtu personiskāks, 
pievienojiet austiņas šai Philips ierīcei, kad vien 
vēlaties. Varat izbaudīt savu iemīļoto mūziku ar 
lielisku skanējumu, netraucējot pārējos, – 
vienkārši pievienojiet ierīcei austiņas.
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Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā skenēšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 10
• Uztvērēja joslas: FM, FM stereo, DAB (III josla), 

Interneta radio
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana
• Automātiska digitālā regulēšana

Skaņa
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
• Skaņu sistēma: mono
• Izejas jauda (RMS): 5 W

Savienojamība
• 3,5 mm austiņu ligzda
• Aux ieeja

Lietošanas komforts
• Fona apgaismojuma krāsa: Balts
• Displeja tips: LCD displejs
• Displeja ekrāna veids: Punktu matrice
• Modinātāja signāli: DAB, FM, Interneta radio

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: AC-DC adapteris
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Īsa lietošanas pamācība
• Iekļautie piederumi: Tālvadības pults

Izmēri
• Lielo kartona kastu skaits: 2
• Ierīces augstums: 116 mm
• Ierīces platums: 220 mm
• Ierīces dziļums: 143 mm
• Produkta svars: 1,19 kg
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 287x170x153 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,5 kg

Strāvas padeve
• Līdzstrāvas ieejas spriegums: 9 V
• Barošanas avots: 220-240 V
• Elektrotīkla strāva: AC 5,5 V, 1,5 A

Displejs
• Izšķirtspēja: 128 x 64 pikseļi
•
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