
 

 

Philips
Fürdőszobai rádió

AE3300
Társ a zuhanyozásnál

A Philips fürdőszobai rádiójával akár zuhanyozás közben is hallgathat zenét. A fröccsenő 
víz ellen védett kialakítás teljes körű fürdőszobai használatot tesz lehetővé. A leszerelhető 
pánt segítségével gyorsan és könnyen felakaszthatja a zuhanyzóban.

Ennél többre nincs is szüksége
• Az állítható időzítő az előre beállított időpontban kikapcsolja a rádiót
• Csúszásgátló és kényelmes fogású markolat
• Beépített óra
• Fröccsenő víz ellen védett kialakítása miatt zuhanyzóban és fürdőkádban is használható

Egyszerű használat
• Működés elemmel: használat útközben
• Levehető pánt az egyszerű kezelésért
• Az alacsony tápfeszültség kijelzője tájékoztat a táplálás szintjéről



 Állítható időzítő
A rádió lejátszási ideje egyszerűen beállítható a 
kívánt számú perc megadásával a digitális időzítőn. Az 
időzítő a beállított idő letelte után kikapcsolja a 
rádiót.

Csúszásgátló kivitel
A rádió speciális kialakítása illeszkedik az emberi kéz 
természetes alakjához; matt textúrája miatt mindkét 
oldalon megfoghatja vizes kézzel is. A rádió alja gumi 
borítású, vagyis a gombok megnyomásakor nem kell 
attól tartania, hogy kicsúszik a kezéből.

Működés elemmel
A Philips órás rádió két AA méretű elemmel 
működik, így könnyen szállítható, és szinte bárhol 
elhelyezhető.

Beépített óra
A beépített óra pontosan mutatja az időt. Kikapcsolt 
rádió esetén az óra a képernyőn is megjelenik, 
további kényelmet biztosítva.

Levehető pánt
A levehető pántnak köszönhetően a Philips 
fürdőszobai rádió bárhol elhelyezhető. Vegye le a 
pántot, ha vízszintes felületre kívánja helyezni, vagy 
tekerje a zuhanyfej, a vízcsap vagy a törölközőtartó 
köré, ha fürdőszobában használja.

Fröcskölésálló kialakítás
A rádió vízálló hangszórójának hangja nem romlik az 
idővel. A fröcskölésálló kialakítás és a masszív 
mechanikus kivitel miatt a rádiót akár a fürdőszoba 
legnedvesebb részén is elhelyezheti, például a 
mosdón vagy a fürdőkád szélén, sőt a zuhanyfej fölé 
is akaszthatja. A rádió felületét érő gyors vízsugár 
nem okoz károsodást.

Akkumulátor lemerülését jelző fény

Az alacsony tápfeszültség kijelzője kigyullad, ha a 
táplálás alacsony szintre csökken.
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Kényelem
• Kijelző számjegyek: 5
• Óra: elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LCD kijelző

Hang
• Hangrendszer: monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
• Kimeneti teljesítmény: 300 mW RMS

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, MW
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Tartozékok
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv
• Garancia: Garancialevél

Méretek
• Bruttó tömeg: 0,61 kg
• Termék tömege: 0,53 kg
• Főegység mélysége: 61 mm
• Csomag szélessége: 90 mm
• Főegység magassága: 153 mm
• Csomag magassága: 169 mm
• Főegység szélessége: 88 mm
• Csomag mélysége: 65 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 6

Tápellátás
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 3
• Akkumulátor típusa: AA méretű (LR6)
•
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