
 

 

Philips
Transportabel radio

Moderne design
DAB+

AE5230
Fantastisk lyd fra DAB+ 

radio overalt
Indstil den transportable Philips-radio til DAB+ modtagelse, og opnå krystalklar lyd. Det 
klassiske borddesign og de faste DAB+ og DAB FM-stationer, der findes via hurtig 
scanning af DAB+ radio, gør det til den ideelle radiomakker.

Nyd DAB-radio i digital kvalitet
• DAB for klare og støjfri radiooplevelser
• DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser

Nem at anvende
• Hurtig og praktisk scanning af DAB-stationer
• 10 faste stationer
• Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
• Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.



 DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en 
ny metode til at udsende radio via et mastbaseret 
netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB 
giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, 
der leveres i en krystalklar, støjfri kvalitet. 
Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det 
kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-
stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren 
indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde 
en anden sender, mens du kører.

Hurtig scanning af DAB-stationer

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en 
ny metode til at udsende radio via et mastbaseret 
netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB 
giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, 
der leveres i en krystalklar, støjfri kvalitet. 
Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det 
kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-
stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren 
indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde 
en anden sender, mens du kører.

10 faste stationer
10 faste stationer

(DAB- og FM-kompatibel)

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i 
forhold til analog FM-transmission en ny metode til 
at udsende radio via et mastbaseret netværk. DAB 
giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, 
der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør 
receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, 
den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du 
ikke huske frekvenser, og tuneren indstilles ud fra 
stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden 
sender, mens du kører.

Stort baggrundsbelyst LCD-display

Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og 
betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se 
oplysninger.

Stereohovedtelefonstik
Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-
enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige 
når det passer dig. Du kan nyde din yndlingsmusik i 
fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at 
slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.
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Specifikationer
Tuner/modtagelse/transmission
• DAB: infodisplay, Smart Scan, menu
• Tunerbånd: FM, DAB (Band III)
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd
• Lydstyrke: op/ned
• Udgangseffekt: 300 mW RMS

Højttalere
• Antal indbyggede højttalere: 1

Tilslutningsmuligheder
• Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)

Komfort
• Displaytype: LCD-display
• Baggrundsbelysning: hvid

Strøm
• Batterispænding: 1,5 V
• Batterier: 6
• Batteritype: AA-størrelse (LR6)
• Strømtype: AC-indgang

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter
• Andet: Quick start guide, Brugervejledning
• Garanti: Garanticertifikat

Mål
• Bruttovægt: 0,884 kg
• Dybde (emballage): 90 mm
• Højde (emballage): 133 mm
• Bredde (emballage): 317 mm
• Vægt: 0,65 kg
• Hovedenhedens dybde: 45 mm
• Hovedenhedens højde: 104 mm
• Hovedenhedens bredde: 200 mm
•
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