
 

 

Philips
Rádio do koupelny

AE3300
Cákejte si ve sprše

Dopřejte si hudbu ve sprše prostřednictvím rádia Philips do koupelny. Design odolný 
proti stříkající vodě dovoluje umístit rádio kdekoli ve sprše. Odnímatelný popruh 
umožňuje rychlé a snadné zavěšení.

Vše, co potřebujete
• Nastavitelný časovač vypíná rádio v nastaveném čase
• Protiskluzový design pro snadné uchopení
• Vestavěné hodiny
• Design odolný proti stříkající vodě umožňuje použití ve sprše nebo v koupelně

Snadné použití
• Provoz na baterie pro možnost přenášení
• Odnímatelný popruh pro snadné zavěšení
• Indikátor vybité baterie poskytuje průběžné informace o úrovni nabití



 Nastavitelný časovač
Dobu hraní rádia lze snadno ovládat nastavením 
požadovaného počtu minut na digitálním časovači. 
Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio 
na konci sezení.

Protiskluzový design
Speciální design rádia odpovídá přirozené křivce 
lidské ruky, matný povrch na dvou stranách zajišťuje, 
aby bylo možné rádio uchopit mokrýma rukama. 
Spodní strana rádia je pogumovaná, lze tedy tisknout 
tlačítka bez obav, že rádio sklouzne.

Provoz na baterie
Napájení radiobudíku Philips zajišťují dvě baterie AA, 
aby byla zajištěna optimální přenositelnost a 
umístění.

Vestavěné hodiny
Vestavěné hodiny mají vždy přesný čas. Z důvodu 
většího pohodlí jsou při vypnutém rádiu jsou 
automaticky zobrazeny.

Odnímatelný popruh
Rádio Philips do koupelny je vybaveno odnímatelným 
popruhem, který umožňuje umístit jej na libovolné 
místo. Pokud si přejete umístit rádio na rovnou 
plochu, popruh odpojte, nebo jej použijte k zavěšení 
rádia na hlavici sprchy, kohoutek nebo věšák na 
ručníky.

Design odolný proti stříkající vodě
Kvalita zvuku reproduktoru odolného proti vodě u 
rádia během doby neklesá. Materiál odolný proti 
stříkající vodě a robustní mechanická konstrukce 
umožňuje umístit rádio i do nejmokřejší části 
koupelny, například na umyvadlo nebo do vany. Lze 
jej i zavěsit na sprchu. Rádio nepoškodí ani krátký 
proud vody na jeho povrch.

Indikátor vybité baterie

Indikátor vybité baterie se rozsvítí, je-li baterie vybitá
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Pohodlí
• Počet znaků displeje: 5
• Hodiny: Časovač
• Typ obrazovky: Displej LCD

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
• Výstupní výkon: 300 mW RMS

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM, MW
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Příslušenství
• Jiné: Uživatelská příručka
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 0,61 kg
• Hmotnost výrobku: 0,53 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 61 mm
• Šířka balení: 90 mm
• Výška hlavní jednotky: 153 mm
• Výška balení: 169 mm
• Šířka hlavní jednotky: 88 mm
• Hloubka balení: 65 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 6

Spotřeba
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 3
• Typ baterie: Velikost AA (LR6)
•
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