
 

 

„Philips“
Nešiojamasis radijas

FM/MW, skaitmeninis derinimas

Integruotas garsiakalbis
Ausinių lizdas
Yra maitinimo elementai

AE1850
Radijas kelyje

su skaitmeniniu ekranu
Stilingas, kišeninis „Philips“ MW/FM radijas su aiškiu skaitmeniniu ekranu, fono apšvietimu, 
laikrodžio ir žadintuvo funkcijomis.

Kišeninis radijas
• AM/FM imtuvas, kad galėtumėte klausytis radijo

Paprasta naudoti
• Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje
• Integruoto laikrodžio funkcija
• Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines



 AM/FM imtuvas

AM/FM imtuvas, kad galėtumėte klausytis radijo

Didelis apšviestas LCD ekranas

Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę 
galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis 
prietaisu net esant prieblandai.

Integruotas laikrodis
Integruotas laikrodis tiksliai rodo laiką. Kai radijas 
išjungtas, laikrodžio ekranas įjungiamas – kad būtų 
patogiau.

Integruotas garsiakalbis

Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl 
radijo klausytis malonu.

Stereofoninių ausinių lizdas
Prijunkite ausines prie „Philips“ radijo imtuvo, kad 
muzika galėtumėte mėgautis netrukdydami kitiems, 
kad ir kur būtumėte. Žiūrėti mėgstamus filmus arba 
klausytis muzikos galite nepakartojama garso kokybe 
netrukdydami kitiems – tiesiog prie grotuvo 
prijunkite ausines.
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Garsas
• Garso sistema: monofoninis garsas
• Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
• Išvesties galia: 100 mW RMS

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM, MW

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)

Patogumas
• Fono spalva: balta

• Rodomi skaičiai: 4
• Ekrano tipas: LCD ekranas

Matmenys
• Gaminio svoris: 0,165 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 29 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 71 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 115 mm

Maitinimas
• Baterijos tipas: AA dydžio (LR6)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo elementų skaičius: 2
•
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