
 

 

Philips
Badkamerradio

AE3300
Zingend onder de douche

Vul uw douche met muziek met de badkamerradio van Philips. Dankzij het 
spatwaterbestendige ontwerp is de radio overal in de badkamer op zijn plek en dankzij 
het afneembare koord hangt u hem snel en eenvoudig op in de douche.

Alles wat u nodig hebt
• De instelbare timer zorgt ervoor dat de radio op een vooraf ingestelde tijd wordt uitgeschakeld
• Antislipontwerp met eenvoudige handgreep
• Ingebouwde klokfunctie
• Dankzij het spatwaterbestendige ontwerp geschikt voor onder de douche of in bad

Eenvoudig te gebruiken
• Batterijen voor draagbaar gebruik
• Afneembaar koord voor eenvoudig ophangen
• De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau



 Instelbare timer
U kunt de speeltijd van de radio eenvoudig regelen 
door het gewenste aantal minuten in te stellen op de 
digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de 
radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.

Antislipontwerp
Het speciale ontwerp van de radio volgt de 
natuurlijke vorm van de hand en dankzij de matte 
structuur aan twee zijden kunt u de radio met natte 
handen vastpakken. De onderkant van de radio is van 
rubber zodat u de knoppen eenvoudig kunt 
indrukken zonder dat de radio wegglijdt.

Gebruik op batterijen
Deze Philips-klok werkt op twee AA-batterijen voor 
optimale draagbaarheid en plaatsing.

Ingebouwde klok
Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. 
Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay 
weergegeven voor nog meer gemak.

Afneembaar koord
De badkamerradio wordt met een afneembaar 
koord geleverd. U kunt hem dus plaatsen waar u 
maar wilt. Verwijder het koord als u de radio op een 
vlak oppervlak wilt zetten of wikkel het koord om de 
doucheknop, kraan of handdoekstang als u de radio 
in bad wilt gebruiken.

Spatwaterbestendig ontwerp
De geluidskwaliteit van de waterdichte luidspreker 
van de radio blijft altijd even hoog. Dankzij het 
spatwaterdichte materiaal en het stevige 
mechanische ontwerp kunt u de radio zelfs in het 
natste deel van uw badkamer plaatsen, zoals op de 
wasbak of in de badkuip. U kunt de radio zelfs over 
de douchekop hangen. De radio is kortstondig 
bestand tegen waterstralen tegen het oppervlak.

Indicatie 'batterij bijna leeg'

Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-
indicatie branden.
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Gemak
• Schermcijfers: 5
• Klok: Sleeptimer
• Schermtype: LCD-scherm

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)
• Uitgangsvermogen: 300 mW RMS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM, MW
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Accessoires
• Overig: Gebruiksaanwijzing
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,61 kg
• Gewicht van het product: 0,53 kg
• Diepte hoofdunit: 61 mm
• Breedte van de verpakking: 90 mm
• Hoogte hoofdunit: 153 mm
• Hoogte van de verpakking: 169 mm
• Breedte hoofdunit: 88 mm
• Diepte van de verpakking: 65 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 6

Vermogen
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 3
• Batterijtype: AA-batterij (LR6)
•

Specificaties
Badkamerradio

http://www.philips.com

