
 

 

Philips
Prenosné rádio

FM/MW, analógové ladenie
Konektor slúchadiel
Napájané z batérií alebo zo siete

AE2160
Životnosť batérie 300 hodín

Prenosné rádio Philips, ktoré sa dá používať na sieť aj batérie. Poskytuje predĺženú dobu 
prehrávania a pohodlné ovládacie prvky, takže môžete rýchlo a jednoducho naladiť správy 
alebo hudbu. Dodáva sa v jemnej sivomodrej farbe, takže sa dobre hodí do každého priestoru.

Vynikajúca reprodukcia zvuku
• Vstavaný reproduktor umožňuje vychutnávať si rádio nahlas s kvalitným zvukom

Jednoduché používanie
• Napájanie zo siete alebo batérií umožňuje flexibilné umiestnenie
• Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok



 Vstavaný reproduktor

Reproduktor ponúka dobrú kvalitu zvuku a 
spríjemňuje používanie.

S napájaním zo siete alebo batérií

Na napájanie rádia Philips môžete použiť batérie 
alebo priame napájanie zo siete, čo je veľmi pohodlné 
a praktické. Ak práve nie je k dispozícii zásuvka alebo 
nechcete po miestnosti ťahať dlhé káble, 
jednoducho na napájanie zariadenia použite batérie. 
A keď potrebujete nepretržité a stabilné napájanie, 
pripojte ho priamo k elektrickej zásuvke. Teraz 
môžete počúvať naozaj slobodne a kdekoľvek 
chcete.

Stereo konektor slúchadiel
Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips 
a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, 
kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel 
k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu 
so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili 
ostatných.
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Zvuk
• Vylepšenie zvuku: tónové ovládanie
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Výstupný výkon: 300 mW RMS

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM, MW

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)

Rozmery
• Hmotnosť výrobku: 0,52 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 60 mm
• Výška hlavnej jednotky: 135 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 210 mm

Príkon
• Typ batérie: Veľkosť D (LR20)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 2
•

Technické údaje
Prenosné rádio
FM/MW, analógové ladenie Konektor slúchadiel, Napájané z batérií alebo zo siete
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