
 

 

Philips
Bærbar radio

FM/MW, digital tuning
20 ettrykksforhåndsinnstillinger
Klokke
Batteri- eller vekselstrømdrift

AE2430
Nyt favorittradioen

med ettrykkstilgang til forhåndsinnstilte stasjoner
Med Philips' bærbare radio kan du høre på FM-/MW-stasjonene du liker best, med bare 
ett trykk. Digital søking og 20 ettrykks kanalinnstillinger gjør radioen enkel å bruke. Det 
store, bakbelyste LCD-displayet gir behagelig visning også under forhold med lite lys.

Nyt favorittstasjonene
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse

Lett å bruke
• Innebygd klokkefunksjon
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
• Innebygd høyttaler slik at du kan nyte god og høy radiolyd
• Batteriindikator holder deg informert om strømnivået
• Nett- eller batteridrevet for fleksibel plassering



 Innebygd klokke
En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når 
radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra 
anvendelighet.

Stor bakbelyst LCD-skjerm

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og 
enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir 
tydelig informasjon umiddelbart.

Innebygd høyttaler

Med en høyttaler får du god lydkvalitet for mer 
glede.

Digital stasjonssøking med forvalg

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for 
ekstra brukervennlighet.

Stereojack for hodetelefon
Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten 
for en mer personlig lydopplevelse når du vil. Du kan 
glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å 
forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til 
denne enheten.

Indikator for lavt batterinivå

Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite 
strøm igjen.

Nett- eller batteridrevet

Bruk batterier eller en direkte strømtilførsel til 
Philips-radioen, og nyt flott brukervennlighet og 
fleksibilitet. Når du ikke har et vegguttak tilgjengelig, 
eller du ikke vil ha usjarmerende ledninger på slep, 
kan du bruke batterier. Når du trenger strømtilførsel 
som er kontinuerlig og stabil, trenger du bare å koble 
apparatet direkte til et vegguttak. Nå kan du virkelig 
nyte friheten til å lytte hvor du vil.
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Spesifikasjoner
Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM, MB, FM Stereo
• Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd
• Volumkontroll: opp/ned
• Lydsystem: stereo
• Utgangseffekt: 1 W RMS

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)

Anvendelighet
• Skjermsifre: 5
• Bakbelysningsfarge: hvit
• Skjermtype: LCD-display

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter
• Andre: Brukerhåndbok

Mål
• Hovedeskekvantum: 4
• Produktvekt: 1,33 kg
• Hovedenhetens dybde: 76 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 148 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 218 millimeter

Drift
• Batteritype: C-størrelse (LR14)
• Batterispenning: 1,5 V
• DC-inngangsspenning: 9 V
• Antall batterier: 4
• Strømforsyning: 220–240 V
•
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