
 

 

Philips
Hordozható rádió

AE2480
Élvezze az egy érintéssel vezérelhető, 40 rádióállomást tároló,
többsávos digitális tuner hangzását
Kompakt hordozható rádiókészülék, nagyméretű, könnyen olvasható LCD kijelzővel és 40 
programozott állomást tároló FM/MW/SW/LW digitális tunerrel

Élvezze kedvenc rádióállomása dallamait
• FM/MW/SW/LW digitális hangolás
• MP3-lejátszó a hordozható zenekészülékhez

Kiváló hangvisszaadás
• A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
• Sztereó hangrendszer

Egyszerű használat
• Beépített óra
• Beépített digitális ébresztőóra és elalváskapcsoló
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• 40 tárolt állomás egygombos elérése



 Mélyreflexes hangszórórendszer
A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást 
produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. 
Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, 
hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely 
akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az 
eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és 
kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben 
megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy 
normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját 
hozza létre.

FM/MW/SW/LW PLL hangolás
nincs
AE2480/12

Fénypontok
• Display Digits: 5 •
Hangolóegység/Vétel/Adás
• Állomásbeállítások: 40
• Hangolási sávok: FM, LW, MW, FM sztereó, SW
• Automatikus digitális hangolás

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 1 W
• Hangszóró átmérő: 2,5" x 2
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Hangrendszer: Sztereó

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
• Egyenáram bemenet: 9 V

Kényelem
• Ébresztők: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra

• Háttérfény színe: Fehér
• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Audiokábel, 

Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

218 x 148 x 76 mm
• Termék tömege: 1,33 kg

Feszültség
• Akku típusa: LR14
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6
• Tápellátás: 220-240 V
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