
 

 

Philips
Radio portabil

AE2480
Bucuraţi-vă de tunerul digital cu mai multe benzi
cu o singură apăsare poţi preseta 40 posturi radio
Radio portabil compact cu afişaj LCD mare şi uşor de citit şi tuner digital cu 40 de posturi 
presetate FM/MW/SW/LW

Bucuraţi-vă de posturile preferate
• Acord digital FM/MW/SW/LW PLL
• Intrare MP3 player pentru dispozitivul dvs. portabil

Reproducere excelentă a sunetului
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
• Sistem audio stereo

Ușor de utilizat
• Funcţie ceas integrată
• Alarmă și timer sleep digitale incorporate
• Ecran LCD mare pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Acces prin apăsarea unui singur buton la 40 de posturi presetate



 Sistem de boxe Bass Reflex
Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni 
mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-
un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, 
pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. 
Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu 
mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Acord FM/MW/SW/LW PLL
Acord digital FM/MW/SW/LW PLL
AE2480/12

Repere
• Alarme: Timer Sleep, Ceas cu alarmă • Sursă de alimentare principală: 220-240 V
•

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Setări prestabilite staţie: 40
• Mărci de tunere: FM, LW, MW, FM Stereo, SW
• Reglare automată digitală

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 1 W
• Diametru difuzor: 2,5" x 2
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Sistem audio: Stereo

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
• Intrare CC: 9 V

Comoditate

• Număr de cifre pe ecran: 5
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Tip ecran: LCD

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Cablu audio, 

Manual de utilizare

Dimensiuni
• Cantitate bax: 2
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 218 x 148 x 76 mm
• Greutate produs: 1,33 kg

Alimentare
• Tip baterie: LR14
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6
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