
 

 

Philips
Портативно радио

FM/MW, аналогова настройка

Жак за слушалки
Работи на батерия или 
захранване

AE2160
300 часа живот на батериите

Портативното радио Philips работи със захранване от мрежата и на батерии. Има удължено 

време на възпроизвеждане и удобни органи за управление, за да можете да го настройвате 

бързо и лесно на новини или музика. Предлага се в мек сиво-син цвят, за да се впише лесно във 

всеки интериор.

Отлично възпроизвеждане на звука
• Вграден високоговорител, за да слушате радио със силен и добър звук

Лесна употреба
• Захранване от мрежата или от батерии за гъвкаво разполагане
• Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва



 Вграден високоговорител

Високоговорителят дава добро качество на звука 
за повече удоволствие.

Захранване от мрежата или от 
батерии

Захранвайте този радиоапарат Philips с батерии 
или чрез директно включване в електрическата 
мрежа и се радвайте на огромно удобство и 
гъвкавост. Ако наблизо няма електрически 
контакт или искате да избегнете грозната 
плетеница от кабели, просто включете на 
батерии. А когато ви трябва постоянно и 
стабилно захранване, включете директно в 
контакта. Сега наистина можете да се 
наслаждавате на свободата да слушате, където и 
да сте.

Жак за стерео слушалки
Свържете слушалките си към това устройство 
Philips за по-лично слушателско изживяване, 
когато пожелаете. Наслаждавайте се на любимата 
си музика с чудесен звук, без да пречите на 
околните, като използвате слушалки.
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Звук
• Подобрение на звука: управление на тона
• Звукова система: моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (аналогов)

• Изходна мощност: 300 mW RMS

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM, MW

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Размери
• Тегло на изделието: 0,52 кг
• Дълбочина на главния блок: 60 мм
• Височина на главния блок: 135 мм
• Ширина на главния блок: 210 мм

Захранване
• Тип батерия: Размер D (LR20)
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой батерии: 2
•
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