
 

 

Philips
Radioodbiornik łazienkowy

AE2330
Muzyczny prysznic

z radioodbiornikiem łazienkowym
Radioodbiornik łazienkowy AE2330/00 firmy Philips pozwala cieszyć się muzyką pod 
prysznicem. Wodoodporna konstrukcja umożliwia swobodne korzystanie z radia w 
łazience. Odpinany pasek umożliwia szybkie i łatwe zawieszenie urządzenia.

Wszystko czego potrzebujesz
• Programowany zegar wyłącza radio o ustawionej godzinie
• Konstrukcja antypoślizgowa i wygodny uchwyt
• Wbudowany zegar
• Wodoodporna konstrukcja umożliwia korzystanie pod prysznicem lub w łazience

Łatwa obsługa
• Zasilanie bateryjne do użytku przenośnego
• Odpinany pasek do łatwego zawieszania
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii sygnalizuje jej rozładowanie



 Programowany zegar
Możliwe jest również sterowanie czasem grania 
radia, ustawiając odpowiednią ilość minut na 
cyfrowym zegarze programowanym. Odlicza on 
automatycznie czas i wyłącza radio po jego 
zakończeniu.

Konstrukcja antypoślizgowa
Specjalna konstrukcja radia jest dostosowana do 
naturalnych kształtów ludzkiej dłoni, a matowa 
powierzchnia z obu stron zapewnia stabilne 
trzymanie nawet w mokrych rękach. Spód radia jest 
pokryty gumą dzięki czemu można naciskać przyciski 
bez obawy przesunięcia radia.

Zasilanie bateryjne
Radioodbiornik firmy Philips jest zasilany za pomocą 
dwóch baterii AA, co zapewnia optymalną 
przenośność i ułatwia ustawienie.

Wbudowany zegar
Wbudowany zegar precyzyjnie wyświetla czas. Kiedy 
radio jest wyłączone, włącza się zegar dla 
dodatkowej wygody.

Odpinany pasek
Odpinany pasek umożliwia umieszczenie 
radioodbiornika łazienkowego firmy Philips w 
dowolnym miejscu. Usuń pasek, jeśli chcesz postawić 
radio na płaskiej powierzchni, lub owiń pasek wokół 
słuchawki prysznicowej, kurka lub uchwytu na 
ręczniki, aby korzystać z radia w łazience.

Wodoodporna konstrukcja
Jakość dźwięku wydobywającego się z 
wodoodpornego głośnika nie będzie gorsza z 
upływem czasu. Wodoodporny materiał i solidna 
budowa umożliwia ustawienie radia w najbardziej 
mokrej części łazienki, tj. na umywalce lub na wannie. 
Możesz powiesić je nawet nad prysznicem. 
Powierzchnia radia jest odporna na niewielkie 
strumienie wody.

Wskaźnik niskiego poziomu 
naładowania akumulatora

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii 
włącza się, gdy baterie są niemal rozładowane.
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