
 

 

Philips
Rádio portátil

DAB+/FM, sintonização digital
20 posições de programação
Auscultadores estéreo
Bateria recarregável

DA1200
Desfrute de rádio DAB+ 

em movimento!
Obtenha o melhor da rádio onde quer que esteja. O rádio portátil DAB Philips DA1200/12 oferece 

um som cristalino, uma procura rápida e estações programadas de FM/DAB. Em tamanho de bolso e 

com uma bateria recarregável integrada, este rádio é um companheiro perfeito para viagens.

Desfrute de rádio DAB+ com qualidade digital
• Rádio DAB+ nítido e sem interferências
• DAB+, DAB e FM para uma experiência de rádio completa
• 20 estações programadas

Fácil de utilizar
• Bateria recarregável incorporada
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• Design compacto e leve, perfeito para viagens



 

DA1200/12
• Cor da retroiluminação: Branco •
Sintonizador/recepção/transmissão
• DAB: Banda III, Definições EQ, Visor de 

informações, Menu
• Bandas do sintonizador: DAB (Banda III), FM
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática

Som
• Potência de saída (RMS): 3 mW
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• Entrada CC do micro USB: 5 V

Funcionalidades

• Tipo de Ecrã: LCD
• Linhas de texto: 2

Acessórios
• Acessórios incluídos: Auscultadores, Manual do 

utilizador, Certificado de garantia, Adaptador CA-
CC, estéreo H/P, cabo USB

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 59 x 15 x 95 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 127 x 80 x 

116 mm
• Peso: 0,172 kg
• Peso incl. embalagem: 0,259 kg

Alimentação
• Tipo de adaptador: 5 V 500 mA
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Voltagem da pilha: 3,7 V
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