
 

 

Philips
Prenosné rádio

Digitálne ladenie FM/MW
Vstavaný reproduktor
Konektor slúchadiel
Napájané z batérií

AE1850
Rádio na cesty

s digitálnym displejom
Štýlové vreckové MW/FM rádio Philips s ľahko čitateľným digitálnym displejom, 
podsvietením a funkciami hodín a budíka.

Vreckové rádio
• AM/FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie

Jednoduché používanie
• Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
• Vstavaná funkcia hodín
• Vstavaný reproduktor umožňuje vychutnávať si rádio nahlas s kvalitným zvukom
• Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok



 AM/FM tuner

AM/FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a 
prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné 
informácie už na prvý pohľad.

Vstavané hodiny
Vstavané hodiny uchovávajú presný čas. Keď je rádio 
vypnuté, pre vyššie pohodlie sa zobrazia hodiny.

Vstavaný reproduktor

Reproduktor ponúka dobrú kvalitu zvuku a 
spríjemňuje používanie.

Stereo konektor slúchadiel
Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips 
a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, 
kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel 
k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu 
so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili 
ostatných.
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Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Výstupný výkon: 100 mW RMS

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM, MW

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti
• Farba podsvietenia: biela

• Zobrazenie číslic: 4
• Typ displeja: LCD displej

Rozmery
• Hmotnosť výrobku: 0 165 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 29 mm
• Výška hlavnej jednotky: 71 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 115 mm

Príkon
• Typ batérie: Veľkosť AA (LR6)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 2
•

Technické údaje
Prenosné rádio
Digitálne ladenie FM/MW Vstavaný reproduktor, Konektor slúchadiel, Napájané z batérií
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