
 

 

Philips
Radiobudzik

DAB+
Cyfrowy tuner FM
Gniazdo słuchawek

AE8000
Słuchaj tysięcy internetowych stacji radiowych
dzięki radiu DAB+ i FM
Słuchaj stacji radiowych z całego świata, korzystając z radioodbiornika Philips AE8000. 
Możliwość słuchania stacji FM, DAB+ i internetowych stacji radiowych, a także eleganckie, 
klasyczne drewniane wzornictwo sprawiają, że to urządzenie jest doskonałym towarzyszem.

Słuchanie bezprzewodowe
• Słuchaj darmowych, internetowych stacji radiowych na jakie akurat masz ochotę
• Wyraźne radio DAB+ bez zakłóceń
• Zgodność z DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
• Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości

Wygodne użytkowanie
• Szybkie skanowanie stacji DAB zapewnia dodatkową wygodę
• Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność
• Wbudowany zegar
• Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki



 Darmowe, internetowe stacje radiowe

Ogromna kolekcja darmowych, internetowych 
stacji radiowych zapewnia nieprzerwany 
dopływ muzyki o wysokiej jakości, która pasuje 
do Twojego nastroju.

Wyraźne radio DAB+ bez zakłóceń

Cyfrowe radio DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting) to nowy w stosunku do 
analogowej transmisji FM sposób nadawania 
programu radiowego przy użyciu sieci 
nadajników naziemnych. Zapewnia odbiorcom 
większy wybór informacji i krystaliczną jakość 
dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia 
umożliwia odbiornikowi wybranie 
najsilniejszego dostępnego sygnału. W 
przypadku stacji cyfrowych DAB+ nie trzeba 
zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy 
podać nazwę stacji.

Zgodny z DAB i FM

Cyfrowe radio DAB (Digital Audio 
Broadcasting) to, poza transmisją analogową 

FM, nowy sposób nadawania programu 
radiowego przy użyciu sieci nadajników 
naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom 
większy wybór informacji i czystą jakość 
dźwięku pozbawionego trzasków. Technologia 
umożliwia odbiornikowi wybranie 
najsilniejszego dostępnego sygnału. W 
przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba 
zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy 
podać nazwę stacji — nie trzeba zatem 
dostrajać radia w czasie jazdy.

Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową 
oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Wbudowany głośnik

Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i 
przyjemność słuchania.

Szybkie skanowanie stacji DAB

Cyfrowe radio DAB (Digital Audio 
Broadcasting) to, poza transmisją analogową 
FM, nowy sposób nadawania programu 
radiowego przy użyciu sieci nadajników 
naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom 
większy wybór informacji i krystaliczną jakość 
dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia 
umożliwia odbiornikowi wybranie 
najsilniejszego dostępnego sygnału. W 
przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba 
zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy 
podać nazwę stacji — nie trzeba zatem 
dostrajać radia w czasie jazdy.

Duży wyświetlacz
Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści 
wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej 
odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, 
nawet z większej odległości. Jest to idealne 
rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących 
na wady wzroku.

Wbudowany zegar
Wbudowany zegar precyzyjnie wyświetla czas. 
Kiedy radio jest wyłączone, włącza się zegar dla 
dodatkowej wygody.

Stereofoniczne gniazdo słuchawek
To urządzenie firmy Philips jest wyposażone w 
dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie 
słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie 
muzyki. Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc 
się wspaniałym dźwiękiem ze świadomością, że 
nie przeszkadzasz innym.
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Tuner/Odbiór/Transmisja
• Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, 

smart scan
• Pamięć stacji: 10
• Pasma tunera: FM, UKF stereo, DAB — zakres III, 

Radio internetowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Dźwięk
• Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)
• System dźwięku: mono
• Moc wyjściowa (RMS): 5 W

Możliwości połączeń
• Gniazdo słuchawek 3,5 mm
• Wejście AUX

Udogodnienia
• Kolor podświetlenia: biały
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Typ ekranu: Z matrycą punktową
• Budzenie: Funkcja DAB, FM, Radio internetowe

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Inne: Instrukcja obsługi
• Skrócona instrukcja obsługi
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania

Wymiary
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2
• Wysokość jednostki centralnej: 116 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 220 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 143 mm
• Waga produktu: 1,19 kg
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

287 x 170 x 153 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,5 kg

Moc
• Napięcie prądu stałego: 9 V
• Źródło zasilania: 220–240 V
• Zasilanie sieciowe: Prąd przemienny 5,5 V, 1,5 A

Wyświetlacz
• Rozdzielczość: 128 x 64 piksele
•
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