
 

 

„Philips“
Nešiojamasis radijas

FM / MW, analoginis derinimas

Ausinių lizdas
Maitinimas iš baterijos ar tinklo

AE2160
300 val. veikimo naudojant 

baterijas
„Philips“ nešiojamasis radijas veikia ir iš elektros lizdo, ir naudojant baterijas. Jis groja ilgiau, 
be to, jame yra patogūs valdikliai, todėl galėsite greitai ir paprastai įsijungti žinias ar muziką. 
Yra švelnios pilkai mėlynos spalvos, kad būtų lengva priderinti bet kurioje vietoje.

Puikiai atkuriamas garsas
• Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe

Paprasta naudoti
• Veikia iš elektros lizdo arba baterijų, todėl galėsite pastatyti bet kur
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines



 Integruotas garsiakalbis

Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl 
radijo klausytis malonu.

Naudokite elektros lizdą ar baterijas

Savo „Philips“ radijo imtuvą maitinkite baterijų ar 
elektros tinklo energija ir mėgaukitės patogumu bei 
lankstumu. Kai nėra maitinimo laido ar nenorite, kad 
mėtytųsi nepatraukliai atrodantys laidai, naudokite 
baterijas. Kai reikia nuolatinio ir stabilaus maitinimo, 
įrenginį prijunkite prie sieninio elektros lizdo. Dabar 
galite iš tikrųjų mėgautis klausymosi laisve, kad ir kur 
būtumėte.

Stereofoninių ausinių lizdas
Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir 
mėgaukitės muzika vieni, kad ir kur būtumėte. 
Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės 
nepakartojamos garso kokybės muzikos 
netrukdydami kitiems.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: tonų valdymas
• Garso sistema: monofoninis garsas
• Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
• Išvesties galia: 300 mW RMS

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

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

Matmenys
• Gaminio svoris: 0,52 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 60 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 135 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 210 mm

Maitinimas
• Baterijos tipas: D dydžio (LR20)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo elementų skaičius: 2
•

Specifikacijos
Nešiojamasis radijas
FM / MW, analoginis derinimas Ausinių lizdas, Maitinimas iš baterijos ar tinklo
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