
 

 

Philips
Radio portabil

Acord analogic FM/MW
Mufă pentru căști
Alimentare cu baterie sau c.a.

AE2160
Durată de viaţă a bateriei 

de 300 de ore
Radio portabil Philips funcţional cu alimentare din reţea sau cu baterii. Are o durată lungă 
de redare şi butoane comode pentru a putea comuta uşor de pe ştiri pe muzică. Are o 
nuanţă albastru-gri pastel ce se încadrează perfect în orice spaţiu.

Reproducere excelentă a sunetului
• Difuzor integrat pentru a asculta la radio la volum ridicat și o calitate bună

Ușor de utilizat
• Funcţionare cu alimentare de la priză sau cu baterii pentru o amplasare flexibilă
• Mufă pentru căști stereo pentru o audiţie muzicală superioară



 Difuzor integrat

Un difuzor oferă o calitate bună a sunetului pentru o 
audiţie mai plăcută.

Funcţionare în priză sau cu baterii

Alimentaţi aparatul dvs. radio Philips cu baterii sau 
direct de la priză și bucuraţi-vă de comoditate 
sporită și flexibilitate. Când o priză electrică nu este 
accesibilă sau când nu doriţi cabluri inestetice care să 
atârne, utilizaţi aparatul simplu cu baterii. Când aveţi 
nevoie de o sursă de alimentare continuă și stabilă, 
conectaţi aparatul direct la o priză de perete. Acum 
vă puteţi bucura cu adevărat de libertatea de audiţie 
oriunde doriţi.

Mufă pentru căști stereo
Conectează-ţi căștile la acest dispozitiv Philips 
pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de 
câte ori dorești. Te poţi bucura de muzica favorită cu 
un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, 
conectând căștile la acest dispozitiv.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Control ton
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere de ieșire: 300 mW RMS

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi tuner: FM, MW

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)

Dimensiuni
• Greutate produs: 0,52 kg
• Adâncime unitate principală: 60 mm
• Înălţime unitate principală: 135 mm
• Lăţime unitate principală: 210 mm

Alimentare
• Tip baterie: Dimensiune D (LR20)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 2
•

Specificaţii
Radio portabil
Acord analogic FM/MW Mufă pentru căști, Alimentare cu baterie sau c.a.
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