
 

 

Philips
Přenosné rádio

FM/MW, analogové ladění
Konektor sluchátek
Baterie nebo střídavý proud

AE2160
Životnost baterie 300 hodin

Přenosné rádio Philips s provozem na baterie i ze sítě. Prodloužená provozní doba, 
pohodlné ovládání pro rychlé a snadné ladění zpráv nebo hudby. V šedo-modré 
kombinaci se hodí všude.

Vynikající reprodukce zvuku
• Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

Snadné použití
• Napájení ze sítě nebo bateriemi s možností flexibilního umístění
• Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky



 Vestavěný reproduktor

Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, díky 
čemuž přináší poslech ještě větší požitek.

Napájení ze sítě nebo bateriemi

Napájejte své rádio Philips z baterií nebo ze sítě 
a vychutnejte si naprosté pohodlí a flexibilitu. Pokud 
nemáte k dispozici zásuvku nebo si nepřejete mít po 
místnosti vedené kabely, můžete tuto soupravu 
provozovat jednoduše na baterie. Potřebujete-li 
nepřetržitý a stabilní zdroj, připojte soupravu přímo 
k zásuvce. Nyní si již skutečně můžete vychutnávat 
naprostou svobodu poslechu, kdekoliv se vám 
zachce.

Konektor pro sluchátka
Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní 
sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu 
tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek 
k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili 
okolí.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Ovládání tónem
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: 300 mW RMS

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM, MW

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,52 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 60 mm
• Výška hlavní jednotky: 135 mm
• Šířka hlavní jednotky: 210 mm

Spotřeba
• Typ baterie: Velikost D (LR20)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 2
•

Specifikace
Přenosné rádio
FM/MW, analogové ladění Konektor sluchátek, Baterie nebo střídavý proud
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