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Amintiţi-vă de timpurile bune cu acest radio original Philips. Farmecul anilor 50 împrumutat de la 

designul radioului Philips din 1955 se combină cu performanţe audio extraordinare, oferindu-vă un bas 

puternic prin sistemul de boxe Bass Reflex şi o claritate impecabilă a recepţionării radio pentru DAB+ 

şi FM.

Experienţă radio de înaltă fidelitate
• Sunet stereo de înaltă calitate, pentru a savura mai bine muzica
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Bucuraţi-vă de calitatea digitală a aparatului de radio DAB+
• Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experienţă radio completă
• DAB pentru o experienţă radio clară și fără bruiaj

Ușor de utilizat
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Afișaj pentru ceas integrat
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Design retro contemporan
• Reinterpretare contemporană a designului de referinţă Philetta



 DAB

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie 
FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza 
programe radio prin intermediul unei reţele de 
emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai 
multe opţiuni și informaţii la o calitate a sunetului 
clară și fără bruiaj. De asemenea, permite unităţii 
receptoare să reţină semnalele cele mai puternice. 
Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să 
memoraţi frecvenţe, iar posturile sunt memorate 
după nume, deci nu mai este nevoie să căutaţi 
frecvenţele.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni 
mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-
un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, 
pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. 
Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu 

mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de toată 
muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. 
Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO 
(3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor 
conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru 
căști. După conectare vă puteţi bucura direct de 
întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și 
utilizare facile în condiţii de lumină scăzută și oferă 
informaţii clare imediat.
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Specificaţii
Tuner/Recepţie/Transmisie
• DAB: smart scan, meniu, afișare informaţii
• Benzi pentru tuner: FM, DAB (Banda III)
• Presetări de posturi: 30 (DAB), 30 (FM)
• Reglare automată digitală
• Gamă de frecvenţe: (FM) 87,5-108 MHz

Conectivitate
• Intrare audio (3,5 mm)
• Antenă: Antenă FM (75 ohm)

Confort
• Tip ecran: LCD

Sunet
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2

Alimentare
• Tip alimentare: Intrare CA

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 325 x 175 x 167 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 390 x 250 x 

247

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA (VDE și 

Marea Britanie), Manual de utilizare, Certificat de 
garanţie

•
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