
 

 

Philips
Hordozható rádió

FM/MW, digitális hangolás
20 egyérintéses programhely
Óra
Elemes vagy hálózati tápellátás

AE2430
Hallgassa kedvenc rádióját

az egyetlen gombnyomással beprogramozható állomásoknak köszönhetően

A Philips hordozható rádión egyetlen gomb megérintésével hallgathatja kedvenc FM/MW állomásait. A 

digitális hangolás, és a beprogramozott, egy gombbal elérhető 20 állomás beállítása megkönnyíti a rádió 

használatát. A hátulról megvilágított nagy LCD-kijelző gyenge fényviszonyok mellett is jól látható.

Hallgassa kedvenc rádióállomásait
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez

Egyszerű használat
• Beépített óra
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Beépített hangszóró a rádió jó minőségű kihangosításához
• Az alacsony tápfeszültség kijelzője tájékoztat a táplálás szintjéről
• Hálózati vagy elemes üzemeltetésének köszönhetően bárhol elhelyezhető



 Beépített óra
A beépített óra pontosan mutatja az időt. Kikapcsolt 
rádió esetén az óra a képernyőn is megjelenik, 
további kényelmet biztosítva.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható 
és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett 
is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen 
szempillantás alatt.

Beépített hangszóró

A hangszóró jó hangminőséget biztosít az 
élvezetesebb zenehallgatáshoz.

Digitális hangolás programhelyekkel

Digitális hangolás és programozott állomások a még 
nagyobb kényelemért

Sztereó fejhallgató-csatlakozó
Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a Philips 
készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, amikor 
jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét nagyszerű 
hangminőségben, fejhallgatóját a készülékhez 
csatlakoztatva, anélkül, hogy másokat zavarna.

Az elem lemerülését jelző fény

Az alacsony tápfeszültség kijelzője kigyullad, ha a 
táplálás alacsony szintre csökken.

Hálózati vagy elemes üzemeltetés

Philips rádiókészüléke áramellátását elemekkel vagy 
közvetlenül az elektromos hálózatról is biztosíthatja, 
így egyedülálló kényelmet és rugalmasságot élvezhet. 
Ha nincs a közelben fali aljzat, vagy nem szeretne 
kusza kábeleket látni, működtesse egyszerűen 
elemekkel a készüléket. Ha folyamatos és stabil 
áramellátásra van szüksége, csatlakoztassa a 
készüléket közvetlenül a fali aljzatba. Most már 
élvezheti annak felszabadító érzését, hogy bárhol 
hallgathat zenét, ahol csak szeretne.
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Műszaki adatok
Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programhelyek: 20
• Hangolási sávok: FM, MW, FM sztereó
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hang
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Hangrendszer: sztereó
• Kimeneti teljesítmény: 1 W RMS

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)

Kényelem
• Kijelző számjegyek: 5
• Háttérfény színe: fehér
• Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok
• Kábelek/csatlakozás: AC/DC adapter
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
• Termék tömege: 1,33 kg
• Főegység mélysége: 76 mm
• Főegység magassága: 148 mm
• Főegység szélessége: 218 mm

Energiaellátás
• Elem típusa: C méretű (LR14)
• Elem feszültsége: 1,5 V
• DC bemeneti feszültség: 9 V
• Elemek száma: 4
• Tápellátás: 220–240 V
•
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