
 

Philips
Bærbar radio

DA1000
DAB- og FM-radio: flere stasjoner, digitallyd
Digitallyd med høy kvalitet
Slå på DAB- og FM-radioen og nyt et utall av radiostasjoner med krystallklar digitallyd. På 
DA1000 kan du på en rask og nøyaktig måte velge mellom 20 forhåndsinnstilte stasjoner 
med en praktisk joystick - alle er pakket i en elegant, bærbar design.

Kos deg med krystallklar digital radio
• Still inn radiostasjoner i nær CD-kvalitet
• Kompatibel med DAB og FM for en god radioopplevelse
• EQ-forhåndsinnstillinger for best lyd i DAB-modus

Lang spilletid, oppladbar
• Ha glede av en spilletid på opptil 10 timer**
• Bruk innebygd krets til å lade oppladbare batterier
• Stor bakbelyst LCD-skjerm, slik at du lettere kan se den i dårlig belysning

Rask og nøyaktig innstilling
• Forhåndsinnstilte digitale forvalg
• Autolagring gir ettrykks radioinnstilling
• Styrespakkontroll for enkel navigering
 



 Radiostasjoner i nær CD-kvalitet
Still inn radiostasjoner i nær CD-kvalitet

Kompatibel med DAB og FM
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg 
til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste 
radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir 
lytterne flere valgmuligheter og krystallklar 
lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien 
lar mottakeren velge det sterkeste signalet den 
finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må 
huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik 
at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

EQ-forhåndsinnstillinger for best lyd
EQ-forhåndsinnstillinger for best lyd i DAB-modus

Opptil 10 timers** spilletid
Ha glede av en spilletid på opptil 10 timer**

Innebygd lademulighet
Bruk innebygd krets til å lade oppladbare batterier

Stor bakbelyst LCD-skjerm

Stor bakbelyst LCD-skjerm, slik at du lettere kan se 
den i dårlig belysning

Forhåndsinnstilte digitale forvalg
Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Automatisk stasjonslagring
Autostore-programmering er en praktisk funksjon 
som du kan bruke til å forhåndsinnstille 
favorittstasjonene dine på radioen med ett 
tastetrykk. Med Autostore-programmering trenger 
du ikke lenger å søke etter radiostasjoner manuelt. 
En innebygd elektrisk krets søker automatisk etter 
lokale radiostasjonsfrekvenser, lagrer de sterkeste 
signalene og tilordner dem stasjonsnumre.

Styrespakkontroll
Styrespakkontroll for enkel navigering
DA1000/05

Høydepunkter
• Hodetelefon: 3,5 mm
Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 3 mW
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Lydavspilling
• Kassettspillerteknologi: Mekanisk
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Lastetype: topp
• Antall spillere: 1
• Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Antenneplassering: Ekstern
• Automatisk digital tuning: nei
• DAB: Bånd III, EQ-innstillinger, Infovisning, Meny
• Tunerbånd: FM

Tilkoblingsmuligheter
• DC-inngang: 6 V

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Skjermtype: LCD
• Tekstlinjer: 2

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Batteri, Lader, 

Hodetelefon, Reiseetui, Bruksanvisning, 
Garantisertifikat

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 223 x 273 x 68 mm
• Produktmål (B x H x D): 60 x 111 x 21 mm
• Vekt: 0,1 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 0,47 kg

Kraft
• Adaptertype: 6 V 300 mA
• Batteritype: AA, LR6
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 2
•
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