
 

 

Philips
Transportabel radio

Digital stationsindstilling

FM/MW/LW/SW

AE2480
Nyd din yndlingsradiostation

med adgang til 40 forudindstillede radiostationer med ét tryk
Kompakt bærbar radio med ekstra stort LCD-display, som er nemt at læse, og 40 
forudindstillede stationer på FM/MW/SW/LW digitaltuner.

Nyd dine foretrukne stationer
• FM/MW/SW/LW digital indstilling
• MP3 Link til bærbar musikafspilning

Klar lydgengivelse
• Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
• Stereolydsystem for større musiknydelse

Nem at anvende
• Indbygget urfunktion
• Ur, alarm og sleep-timer
• Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
• Adgang til 40 forudindstillede kanaler med ét tryk



 Indbygget ur
Indbygget ur holder styr på tiden. Når radioen er 
slukket, tændes urdisplayet.

Bass reflex-højttalersystem

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb 
basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra 
et traditionelt system ved at være udstyret med en 
basrefleksport, som er akustisk afstemt efter 
basenheden for at optimere systemets forløb ved 
lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og 
mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte 
luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige 
som en almindelig basenhed. Sammen med den 
egentlige basenhed udvider systemet det 
lavfrekvente område, så der skabes en helt ny 
dimension af dyb bas.

Ur, alarm og sleep-timer
Ur, alarm og sleep-timer

Stort baggrundsbelyst LCD-display

Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og 
betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se 
oplysninger.

FM/MW/SW/LW PLL indstilling
FM/MW/SW/LW digital indstilling

MP3 Link

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte 
afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde 
din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne 
lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det 
eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din 
bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

40 forudindstillede kanaler
Adgang til 40 forudindstillede kanaler med ét tryk

Stereolydsystem
Dette Philips-stereosystem modtager 
stereoudsendelser til bedste gengivelse med 
spændende og naturtro lyd i dobbelte højttalere.
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