
 

 

Philips
Radio portabil

FM/MW/LW, Acord digital
30 posturi presetate cu o atingere
Ceas, Intrare audio
Alimentare cu baterie sau de la 
reţea

AE2800
Bucuraţi-vă de radioul preferat

cu acces printr-o atingere la posturile presetate
Mândrind-se cu o boxă încorporată puternică, dar totuşi de înaltă calitate şi cu acord FM/MW/LW, acest 

radio cu finisaj din lemn face emisiunile tale preferate să sune incredibil. 30 de presetări de posturi şi un 

afişaj LCD mare cu iluminare de fundal oferă o vizualizare uşoară chiar şi la lumină redusă.

Design contemporan
• Mâner premium cu finisaj din lemn pentru adecvare la un decor interior modern

Bucuraţi-vă de posturile preferate
• Tuner digital FM / MW / LW cu 30 posturi presetate
• Posturi radio presetate la o singură atingere pentru confort suplimentar
• Difuzor integrat pentru a asculta la radio la volum ridicat și o calitate bună

Ușor de utilizat
• Funcţie ceas integrată
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Indicatorul pentru baterie descărcată care vă informează despre nivelul de încărcare
• Funcţionare cu alimentare de la priză sau cu baterii pentru o amplasare flexibilă
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile



 Mâner premium cu finisaj din lemn
Mâner premium cu finisaj din lemn pentru adecvare 
la un decor interior modern

Tuner digital FM / MW / LW
Tunerul digital FM/ MW/ LW încorporat îţi permite 
să te bucuri în fiecare zi de melodiile preferate sau 
știrile difuzate de postul tău de radio. Acordează-te 
pur și simplu pe postul pe care dorești să-l presetezi, 
apasă și menţine apăsat butonul programului pentru 
a memora frecvenţa. Poţi preseta până la 30 posturi 
radio și savura programele preferate oricând ești pe 
drum.

Posturi radio presetate la o singură 
atingere
Acest radio vine cu 30 posturi presetate în total (10 
pentru banda FM, 10 pentru banda MW și 10 pentru 
banda LW) pentru un plus de confort. Odată ce ai 
selectat un post cu ajutorul tunerului digital îl poţi 
memora folosind unul dintre butoanele de presetare 
posturi. Pentru a găsi mai târziu postul dorit, apasă 
pur și simplu butonul de presetare cu același număr. 
Nu mai trebuie să cauţi postul din nou cu ajutorul 
tunerului digital.

Difuzor integrat

Un difuzor oferă o calitate bună a sunetului pentru o 
audiţie mai plăcută.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și 
utilizare facile în condiţii de lumină scăzută și oferă 
informaţii clare imediat.

Ceas încorporat
Un ceas încorporat arată ora cu precizie. Când 
radioul este oprit, afișajul ceasului se activează 
pentru comoditate sporită.

Indicator baterie descărcată

Indicatorul pentru baterie descărcată se aprinde 
când nivelul de încărcare este scăzut.

Funcţionare în priză sau cu baterii

Alimentaţi aparatul dvs. radio Philips cu baterii sau 
direct de la priză și bucuraţi-vă de comoditate 
sporită și flexibilitate. Când o priză electrică nu este 
accesibilă sau când nu doriţi cabluri inestetice care să 
atârne, utilizaţi aparatul simplu cu baterii. Când aveţi 
nevoie de o sursă de alimentare continuă și stabilă, 
conectaţi aparatul direct la o priză de perete. Acum 
vă puteţi bucura cu adevărat de libertatea de audiţie 
oriunde doriţi.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de toată 
muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. 
Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO 
(3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor 
conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru 
căști. După conectare vă puteţi bucura direct de 
întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.
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Specificaţii
Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM, MW, LW
• Presetări de posturi: 30 (câte 10 pentru fiecare 

bandă)
• Reglare automată digitală

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Putere de ieșire: 1,2 W RMS
• Controlul volumului: sus/jos

Conectivitate
• Intrare audio

Confort
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: alb

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V
• Sursă de alimentare reţea: C.a. 5 V, 1 A
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Număr de baterii: 4
• Tensiune baterie: 1,5 V

Accesorii
• Adaptor CA
• Ghid de iniţiere rapidă

Dimensiuni
• Adâncime unitate principală: 72 mm
• Înălţime unitate principală: 161 mm
• Lăţime unitate principală: 242 mm
• Greutate produs: 1,4 kg
•
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