
 

 

Philips
Portabel Radio

Digital Audio Broadcasting

AE9011
90elf – din fotbollsradiokanal

Lyssna på alla matcher i 1. und 2. Bundesliga, DFB-Pokal-matcher och internationella 
matcher – kostnadsfritt!

Njut av DAB-radio i digital kvalitet
• Digitalradio för klar och knasterfri radiounderhållning
• 20 förinställda kanaler

Lättanvänd
• Snabbsökning efter DAB-kanaler för extra bekvämlighet
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
• Nät- eller batteridriven för flexibel placering



 Digitalradio

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio, 
som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av 
markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett 
klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan 
sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som 
hittas. På digitalkanaler finns det inga frekvenser som 
måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in 
stationens namn och du slipper ändra inställningen 
under resor.

Snabbsökning efter DAB-kanaler

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio 
med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett 
nytt sätt att sända radio via ett nätverk av 
markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett 
klart ljud utan knaster. Med den här teknologin 
knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen 
som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga 
frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker 
att ställa in stationens namn och du slipper ändra 
inställningen under resor.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display
Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden med 
svagt ljus. Du får klar information direkt.

Nät- eller batteridriven

Strömförsörj din radio med batterier eller med en 
direkt strömkälla och få bekvämlighet och flexibilitet. 
När det inte finns något tillgängligt uttag, eller när du 
inte vill ha några sladdar i vägen, driver du enheten 
med batterier. När du behöver en kontinuerlig och 
stabil strömförsörjning ansluter du enheten till ett 
vägguttag. Nu får du verkligen frihet att lyssna var du 
vill.
AE9011/02

Funktioner
• Färg på bakgrundsbelysning: vit
Mottagare/mottagning/sändning
• DAB: Band III, EQ-inställningar, Information, Meny, 

smart scan
• Radioband: FM, DAB (Band III)
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Ljud
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 300 mW RMS

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 1

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD-display

Effekt
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6
• Batterityp: AA-storlek (LR6)
• Strömtyp: AC-ingång

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Övrigt: Snabbstartguide, Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Huvudenhet, djup: 45 mm
• Huvudenhet, höjd: 104 mm
• Huvudenhet, bredd: 200 mm
• Pakethöjd: 90 mm
• Paketbredd: 133 mm
• Paketbredd: 317 mm
• Bruttovikt: 0,884 kg
• Vikt: 0,65 kg
•
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