
 

Philipsin
Kannettava radio

DA1000
DAB- ja FM-radio: enemmän asemia, digitaalinen ääni
Erittäin laadukas digitaalinen ääni
Viritä radio DAB- ja FM-taajuuksille ja nauti radioasemien kristallinkirkkaasta äänestä. 
DA1000:n.virittäminen käy nopeasti ja täsmällisesti 20 aseman esiasetuksen ja kätevän 
sauvaohjaimen ansiosta. Kaikki tämä tyylikkäässä kannettavassa laitteessa.

Koe kristallinkirkas digitaalinen radioääni
• Kuuntele radioasemia lähes CD-tason äänenlaadulla
• DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• EQ-pikavalinnat tarjoavat parhaan äänentoiston DAB-tilassa

Pitkä toistoaika, ladattava
• Nauti jopa 10 tunnin** toistoajasta
• Kiinteällä virtapiirillä voi ladata akkuja
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

Nopea ja tarkka viritys
• Digitaalinen viritin esiasetuksineen
• Automaattinen kanavaohjelmointi yhdellä painikkeella
• Sauvaohjaus helpottaa valikoissa siirtymistä
 



 Lähes CD-tason radioasemat
Kuuntele radioasemia lähes CD-tason äänenlaadulla

DAB- ja FM-yhteensopiva
Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-
digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi 
tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen 
lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle 
enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on 
kristallinkirkas ja häiriötön. Teknologian ansiosta 
vastaanotin voi lukittautua voimakkaampaan tarjolla 
olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma 
haetaan aseman nimen perusteella, joten asemien 
käsin selaaminen loppuu tähän.

Paras äänentoisto EQ-pikavalinnoilla
EQ-pikavalinnat tarjoavat parhaan äänentoiston 
DAB-tilassa

Jopa 10 tunnin** toistoaika
Nauti jopa 10 tunnin** toistoajasta

Akkujen latausmahdollisuus
Kiinteällä virtapiirillä voi ladata akkuja

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä 
hämärässä

Digitaalinen viritin esiasetuksineen
Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Automaattinen kanavaohjelmointi
Automaattisen kanavaohjelmoinnin avulla 
suosikkikanavat voi virittää ja tallentaa esiasetuksiin 
yhdellä painikkeen painalluksella – radiokanavien ja 
esiasetusten manuaalinen viritys on taaksejäänyttä 
elämää! Elektroninen piiri etsii paikallisten kanavien 
signaalit automaattisesti, poimii vahvimmat signaalit 
ja tallentaa ne esiasetuksiin.

Hallinta sauvaohjauksella
Sauvaohjaus helpottaa valikoissa siirtymistä
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Kohokohdat
• Akkujen määrä: 2
•

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 3 mW
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Äänen toisto
• kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, 
Kappaleiden satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• Dekkien määrä: 1
• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Antennin paikka: Ulkoinen
• Automaattinen digitaaliviritys: ei
• DAB: Band III, Taajuuskorjaimen asetukset, 

Infonäyttö, Valikko
• Virittimen aaltoalueet: FM

Liitännät
• DC-tulo: 6 V
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttötyyppi: LCD
• Tekstirivit: 2

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Akku, 

Laturi, Kuulokkeet, Kantolaukku, Käyttöopas, 
Takuutodistus

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 223 x 273 x 68 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 60 x 111 x 21 mm
• Paino: 0,1 kg
• Paino pakattuna: 0,47 kg

Virta
• Verkkolaitetyyppi: 6 V, 300 mA
• Pariston malli: AA, LR6
• Akun jännite: 1,5 V
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