
 

 

Philips
Bærbar radio

FM/MW, analog tuning
Hodetelefonkontakt
Batteri- eller vekselstrømdrift

AE2160
300 timers batterilevetid

Philips bærbar radio som går på nettstrøm eller batterier. Den har utvidet spilletid og 
praktiske kontroller slik at du kan finne nyheter og musikk raskt og enkelt. Leveres i en 
gråblå farge som passer inn overalt.

Utmerket lydgjengivelse
• Innebygd høyttaler slik at du kan nyte god og høy radiolyd

Lett å bruke
• Nett- eller batteridrevet for fleksibel plassering
• Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse



 Innebygd høyttaler

Med en høyttaler får du god lydkvalitet for mer 
glede.

Nett- eller batteridrevet

Bruk batterier eller en direkte strømtilførsel til 
Philips-radioen, og nyt flott brukervennlighet og 
fleksibilitet. Når du ikke har et vegguttak tilgjengelig, 
eller du ikke vil ha usjarmerende ledninger på slep, 
kan du bruke batterier. Når du trenger strømtilførsel 
som er kontinuerlig og stabil, trenger du bare å koble 
apparatet direkte til et vegguttak. Nå kan du virkelig 
nyte friheten til å lytte hvor du vil.

Stereojack for hodetelefon
Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten 
for en mer personlig lydopplevelse når du vil. Du kan 
glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å 
forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til 
denne enheten.
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Lyd
• Lydforbedring: tonekontroll
• Lydsystem: mono
• Volumkontroll: dreies (analog)
• Utgangseffekt: 300 mW RMS

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MB

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)

Mål
• Produktvekt: 0,52 kg
• Hovedenhetens dybde: 60 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 135 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 210 millimeter

Drift
• Batteritype: D-batteri (LR20)
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 2
•
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