
 

 

Philips
Rádio relógio

DAB+
Sintonizador FM digital
Tomada dos auscultadores

AE8000
Desfrute de milhares de estações de rádio na Internet
com DAB+ e FM
Aceda às estações de rádio de todo o mundo com o Philips AE8000. Com rádio FM, 
DAB+ e na Internet num design clássico e elegante em madeira, este é o rádio de 
companhia perfeito.

Prazer de audição ilimitado - sem fios
• Estações de rádio da Internet de acordo com a sua disposição
• Rádio DAB+ nítido e sem interferências
• Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa
• Sintonização digital de 20 estações programadas para maior comodidade
• Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som

Fácil de utilizar
• Procura rápida de estações DAB para comodidade extra
• Visor grande para uma visualização fácil
• Função de relógio integrada
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal



 Estações de rádio da Internet gratuitas

A vasta colecção de estações de rádio da 
Internet gratuitas assegura um abastecimento 
interminável de música de alta qualidade de 
acordo com a sua disposição.

Rádio DAB+ nítido, sem interferências

O rádio digital DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting) é, a par da transmissão analógica 
FM, uma nova forma de transmissão rádio 
através de uma rede de transmissores 
terrestres. Proporciona aos ouvintes uma 
maior variedade de opções e de informações 
com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao 
receptor captar o sinal mais forte que é 
detectado. Com as estações digitais DAB+ não 
é necessário memorizar as frequências, e os 
receptores são sintonizados pelo nome da 
estação, portanto não é preciso procurar a 
estação.

Compatível com DAB e FM

O rádio digital DAB (Digital Audio 
Broadcasting) é, a par da transmissão analógica 

FM, uma nova forma de transmissão de rádio 
através de uma rede de transmissores 
terrestres. Proporciona aos ouvintes uma 
maior variedade de opções e de informações 
com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao 
recetor captar o sinal mais intenso localizável. 
Com as estações digitais DAB não é necessário 
memorizar as frequências, e os recetores são 
sintonizados pelo nome da estação, portanto 
não é preciso procurar a estação.

Sintonização digital com 20 estações 
programadas

Basta sintonizar a estação que pretende 
programar, premir e manter o botão de 
programação premido para memorizar a 
frequência. Através das estações de rádio 
programadas que podem ser guardadas, pode 
aceder rapidamente à sua estação de rádio 
preferida sem necessitar de sintonizar 
manualmente as frequências.

Altifalante integrado

Um altifalante oferece uma boa qualidade de 
som para maior entretenimento.

Procura rápida de estações DAB

O rádio digital DAB (Digital Audio 
Broadcasting) é, a par da transmissão analógica 
FM, uma nova forma de transmissão rádio 
através de uma rede de transmissores 
terrestres. Proporciona aos ouvintes uma 
maior variedade de opções e de informações 
com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao 
receptor captar o sinal mais forte que é 
detectado. Com as estações digitais DAB não 
é necessário memorizar as frequências, e os 
receptores são sintonizados pelo nome da 
estação, portanto não é preciso procurar a 
estação.

Visor grande
O visor amplo permite uma fácil leitura do 
conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e 
o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal 
para pessoas de idade mais avançada ou com 
problemas de visão.

Relógio integrado
Um relógio integrado mantém as horas certas. 
Quando o rádio está desligado, o visor do 
relógio pode ser retirado para maior 
comodidade.

Tomada dos auscultadores estéreo
Ligue os seus próprios auscultadores a este 
dispositivo Philips para uma experiência de 
audição pessoal, sempre que desejar. Pode 
desfrutar da sua música favorita com um som 
fantástico sem perturbar outras pessoas, se 
ligar os seus auscultadores a este dispositivo.
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Sintonizador/receção/transmissão
• DAB: visor de informações, menu, procura 

inteligente
• Estações pré-sintonizadas: 10
• Bandas do sintonizador: FM, FM estéreo, DAB 

(Banda III), Rádio da Internet
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática
• Sintonização digital automática

Som
• Controlo do volume: rotativo (digital)
• Sistema de som: mono
• Potência de saída (RMS): 5 W

Conetividade
• Ficha dos auscultadores de 3,5 mm
• Entrada Aux

Funcionalidades
• Cor da retroiluminação: branco
• Tipo de visor: Visor LCD
• Tipo de ecrã de visualização: Matriz de pontos
• Alarmes: DAB, FM, Rádio da Internet

Acessórios
• Cabos/ligação: Transformador CA-CC
• Outros: Manual do utilizador
• Manual de início rápido
• Acessórios incluídos: Telecomando

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 2
• Altura da unidade principal: 116 mm
• Largura da unidade principal: 220 mm
• Profundidade da unidade principal: 143 mm
• Peso do produto: 1,19 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 

287x170x153 mm
• Peso incl. embalagem: 1,5 kg

Potência
• Voltagem de entrada CC: 9 V
• Fonte de alimentação: 220 - 240 V
• Alimentação elétrica: CA, 5,5 V, 1,5 A

Visor
• Resolução: 128 x 64 pixéis
•

AE8000/10

Especificações
Rádio relógio
DAB+ Sintonizador FM digital, Tomada dos auscultadores

http://www.philips.com

