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Få retrokänsla med den här originalradion från Philips. Den är utvecklad för att 
återuppväcka Philips-radions berömda 50-talsstil, ger en djup och kraftfull bas från 
basreflexhögtalarsystem och har en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm.

Radiounderhållning i Hi-Fi
• Högkvalitativt stereoljud för bättre musiklyssning
• FM/MW/LW-stereomottagare
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
• Inbyggd klocka
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign
• Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen



 Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden med 
svagt ljus. Du får klar information direkt.
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Funktioner
• Volymkontroll: ratt (digital)
Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM mono, AM, LW
• Kanalförinställningar: 20
• Automatisk digital kanalsökning
• Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)
• Antenn: FM-antenn (75 ohm)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD

Ljud
• Ljudsystem: Stereo

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Produktmått (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 460 x 250 x 245 

mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel (VDE & 

Storbritannien), Bruksanvisning, Garanticertifikat
•
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