
 

 

Philips
Φορητό ραδιόφωνο

Ψηφιακός συντονισμός FM/MW

Ενσωματωμένο ηχείο
Υποδοχή ακουστικών
Λειτουργεί με μπαταρίες

AE1850
Ραδιόφωνο εν κινήσει

με ψηφιακή οθόνη
Κομψό ραδιόφωνο Philips MW/FM σε μέγεθος τσέπης με ευανάγνωστη ψηφιακή 
οθόνη, οπίσθιο φωτισμό, ρολόι και ξυπνητήρι.

Ραδιόφωνο τσέπης
• Δέκτης AM/FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Εύκολη χρήση
• Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε χαμηλό φωτισμό
• Ενσωματωμένη λειτουργία ρολογιού
• Ενσωματωμένο ηχείο για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο δυνατά με καλή ποιότητα ήχου
• Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση



 Δέκτης AM/FM

Δέκτης AM/FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο 
φωτισμό

Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό διευκολύνει την 
ανάγνωση και το χειρισμό σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού και παρέχει ευανάγνωστες 
πληροφορίες με μια ματιά.

Ενσωματωμένο ρολόι
Ένα ενσωματωμένο ρολόι μετρά το χρόνο με 
ακρίβεια. Όταν το ραδιόφωνο είναι ανενεργό, 
ενεργοποιείται η ένδειξη του ρολογιού για 
επιπλέον άνεση.

Ενσωματωμένο ηχείο

Ένα ηχείο προσφέρει καλή ποιότητά ήχου για 
περισσότερη απόλαυση.

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών
Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτήν τη συσκευή 
Philips για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, 
όποια στιγμή θέλετε. Μπορείτε να απολαύσετε την 
αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο χωρίς 
να ενοχλείτε τους άλλους, απλώς συνδέοντας τα 
ακουστικά σας στη συσκευή.
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Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(αναλογικός)
• Ισχύς: 100 mW RMS

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)

Άνεση
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκός

• Ψηφία οθόνης: 4
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 0,165 κ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 29 μμ
• Ύψος κύριας μονάδας: 71 μμ
• Πλάτος κύριας μονάδας: 115 μμ

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους AA (LR6)
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Αριθμός μπαταριών: 2
•
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