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Design clasic

AE2730
Postul de radio preferat, 

într-un design clasic
Un radio portabil analogic care funcţionează pe bază de alimentare la priză şi baterii. 
Comenzile sale convenabile vă permit reglarea posturilor dvs. preferate uşor. Designul 
unei cutii de lemn îi oferă un aspect clasic şi îi îmbunătăţeşte calitatea sunetului.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Tuner FM/MW pentru divertisment la radio
• Conexiune line-in pentru redarea muzicii dvs. portabile

Reproducere excelentă a sunetului
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 2W RMS



 Tuner FM/MW

Tuner stereo FM/MW (AM)

Conexiune line-in
Conectivitatea line-in MP3 permite redarea directă a 
conţinutului MP3 prin sistemul dvs. audio. Prin simpla 
conectare a playerului MP3 portabil la sistemul audio 
prin intermediul mufei sale încorporate line-in, puteţi 
savura calitatea superbă a sunetului în timpul redării 
muzicii preferate de pe playerul MP3 portabil.

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.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

2 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 2 W 
RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei 
aritmetice, care este o unitate de măsură tipică 
pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea 
electrică transferată de la un amplificator audio la o 
boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii 
electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia 
determină puterea sonoră care este generată. Cu cât 
mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea 
sonoră emisă de boxă.
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Specificaţii
Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere de ieșire: 2 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM, MW

Conectivitate
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC, cablu audio
• Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Greutate produs: 1,67 kg
• Adâncime unitate principală: 141 mm
• Înălţime unitate principală: 137 mm
• Lăţime unitate principală: 260 mm

Alimentare
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V
• Număr de baterii: 6

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer full range de 3"
•
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