
 

 

Philips
Портативно радио

DAB+/FM, Цифрова настройка

20 предварителни настройки
Стерео слушалки
Акумулаторна батерия

DA1200
Слушайте DAB+ радио в 

движение!
Вземете най-доброто от радиото, където и сте. Портативното DAB радио Philips DA1200/
12 ви предлага неподправено чист звук, бързо сканиране и настройване на FM/DAB станции. 
С джобен размер и вградена акумулаторна батерия, то е идеален компаньон при пътуване.

Слушайте DAB+ радио с цифрово качество
• Ясно DAB радио+ без пращене
• DAB+, DAB и FM за пълно удоволствие от радиото
• Настройка и запаметяване на 20 станции

Лесна употреба
• Вградена акумулаторна батерия
• Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
• Компактен и лек дизайн - идеален, когато сте в движение



 

DA1200/12
• Цвят на подсветката: Бяло •
Тунер / Приемане / Предаване
• DAB: Обхват III, Настройки на еквалайзера, 
Информационен дисплей, Меню

• Обхвати на тунера: DAB (Обхват III), FM
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Звук
• Изходна мощност (RMS): 3 mW
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Микро USB, вход за постоянен ток: 5 V

Удобство

• Тип на дисплея: LCD
• Редове текст: 2

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Слушалка, Ръководство 
за потребителя, Гаранционна карта, AC-DC 
адаптер, stereo H/P, USB кабел

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 59 x 15 x 95 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 127 x 80 x 116 
мм

• Тегло: 0,172 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,259 кг

Захранване
• Тип адаптер: 5 V 500 mA
• Тип батерия: Литиево-полимерна
• Напрежение на батерията: 3,7 V
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