
 

 

Philips
Przenośne radio

Radio FM/MW, analogowe 

strojenie

Gniazdo słuchawek
Zasilanie sieciowe lub bateryjne

AE2160
Czas pracy baterii 300 godzin

Przenośne radio Philips, które można zasilać z gniazdka lub za pomocą baterii. Wydłużony 
czas działania i wygodna obsługa pozwalają łatwo i szybko znaleźć ulubioną stację. 
Szaroniebieska kolorystyka pasuje do każdego miejsca.

Rewelacyjne odtwarzanie dźwięku
• Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości

Wygodne użytkowanie
• Zasilanie sieciowe lub bateryjne umożliwia swobodne przenoszenie
• Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki



 Wbudowany głośnik

Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i 
przyjemność słuchania.

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

Zasilaj radio firmy Philips bateriami lub bezpośrednio 
z sieci elektrycznej i korzystaj z niezwykłej wygody 
oraz elastyczności. Kiedy gniazdko elektryczne nie 
jest dostępne lub nie chcesz ciągnąć za sobą 
przewodu, po prostu zasilaj zestaw bateriami. Jeśli 
potrzebujesz ciągłego i stabilnego zasilania, podłącz 
zestaw bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. 
Teraz możesz naprawdę cieszyć się wolnością 
słuchania w dowolnym miejscu.

Stereofoniczne gniazdo słuchawek
To urządzenie firmy Philips jest wyposażone w 
dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie 
słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. 
Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym 
dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz 
innym.
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Dźwięk
• Korekcja dźwięku: regulacja barwy
• System dźwięku: mono
• Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
• Moc wyjściowa: 300 mW RMS

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Pasma tunera: FM, MW

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)

Wymiary
• Waga produktu: 0,52 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 60 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 135 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 210 mm

Moc
• Rodzaj akumulatora: Rozmiar D (LR20)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
•

Dane techniczne
Przenośne radio
Radio FM/MW, analogowe strojenie Gniazdo słuchawek, Zasilanie sieciowe lub bateryjne
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