
 

 

Philips
Kannettava radio

Digitaalinen FM/MW-viritys
20 yhden kosketuksen 
pikavalintaa
Kello
Paristo- tai verkkovirtakäyttö

AE2430
Nauti lempiradiokanavastasi

Yhden painikkeen pikavalintakanavat
Valitse FM/MW-suosikkikanavasi Philipsin kannettavassa radiossa yhdellä kosketuksella. 
Digitaalinen viritys ja 20 yhden painikkeen pikavalintaa tekevät radiosta helppokäyttöisen. 
Suuressa, taustavalaistussa LCD-näytössä tiedot näkyvät helposti pimeässäkin.

Kuuntele lempiasemiasi
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten

Helppokäyttöinen
• Kiinteä kellotoiminto
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• Kiinteä kaiutin, jolla nautit radion kuuntelusta
• Lataus vähissä -ilmaisin pitää sinut ajan tasalla
• Verkkovirta- ja paristokäyttö helpottaa sijoittelua



 Kiinteä kello
Kiinteä kello mittaa aikaa tarkasti. Kun radio ei ole 
käytössä, kellonäyttö lisää käyttömukavuutta.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on 
helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä 
silmäyksellä.

Kiinteä kaiutin

Kaiuttimen hyvä äänenlaatu parantaa 
kuuntelukokemusta

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät 
käyttömukavuutta

Stereokuulokeliitin
Liitä kuulokkeesi tähän Philips-laitteeseen, niin voit 
kuunnella musiikkia milloin haluat ja nauttia 
lempielokuvistasi tai -musiikistasi upealla 
äänenlaadulla häiritsemättä muita.

Lataus vähissä -ilmaisin

Lataus vähissä -ilmaisin syttyy, kun virta on vähissä.

Verkkovirta- tai paristokäyttöinen

Ottipa Philips-radiosi virtansa paristoista tai 
verkkovirrasta, voit nauttia käyttömukavuudesta ja 
joustavuudesta. Kun pistorasiaa ei ole lähettyvillä tai 
kun et halua olla johtojen vanki, käytä paristoja. Kun 
tarvitset jatkuvan ja tasaisen virtalähteen, käytä 
pistorasiaa. Nyt voit todella nauttia kuuntelemisen 
vapaudesta.
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Tekniset tiedot
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW, FM-stereo
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Ääni
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Lähtöteho: 1 W RMS

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)

Käyttömukavuus
• Näytön numerot: 5
• Taustaväri: Valkoinen
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite
• Muuta: Käyttöopas

Mitat
• Määrä pakkauksessa: 4
• Laitteen paino: 1,33 kg
• Päälaitteen syvyys: 76 mm
• Päälaitteen korkeus: 148 mm
• Päälaitteen leveys: 218 mm

Virta
• Akun/pariston tyyppi: C-koko (LR14)
• Jännite: 1,5 V
• DC-tulojännite: 9 V
• Paristojen määrä: 4
• Virtalähde: 220–240 V
•
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