
 

 

Philips
Bærbar radio

Moderne design
DAB+

AE5230
Flott lyd fra DAB+-radio overalt

Lytt til Philips' bærbare radio med DAB+-mottak for krystallklar lyd. Den klassiske 
designen i tillegg til DAB+- og DAB FM-stasjonsforvalgene med hurtigsøk gjør DAB+-
radioen til det ideelle radiovalget.

Gled deg over DAB-radio med digital kvalitet
• DAB for en radioopplevelse uten forstyrrelser
• Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse

Lett å bruke
• Hurtigskann av DAB-stasjoner for ekstra anvendelighet
• 10 forhåndsinnstilte radiostasjoner
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
• Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse



 DAB

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg 
til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste 
radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir 
lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse 
helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren 
velge det sterkeste signalet den finner. DAB-
stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og 
settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er 
ingen endringer når du er i bevegelse.

Hurtigskann av DAB-stasjoner

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg 
til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste 
radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir 
lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse 
helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren 
velge det sterkeste signalet den finner. DAB-
stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og 
settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er 
ingen endringer når du er i bevegelse.

10 forhåndsinnstilte radiostasjoner
10 forhåndsinnstilte radiostasjoner

Kompatibel med DAB og FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg 
til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste 
radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir 
lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse 
helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren 
velge det sterkeste signalet den finner. DAB-
stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og 
radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er 
ingen endringer når du er i bevegelse.

Stor bakbelyst LCD-skjerm

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og 
enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir 
tydelig informasjon umiddelbart.

Stereojack for hodetelefon
Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten 
for en mer personlig lydopplevelse når du vil. Du kan 
glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å 
forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til 
denne enheten.
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Spesifikasjoner
Tuner/mottak/overføring
• DAB: infovisning, Smart Scan, meny
• Tunerbånd: FM, DAB (bånd III)
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd
• Volumkontroll: opp/ned
• Utgangseffekt: 300 mW RMS

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 1

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD-display
• Bakbelysningsfarge: hvit

Drift
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6
• Batteritype: AA-størrelse (LR6)
• Strømtype: AC-inngang

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter
• Andre: Hurtigstart-guide, Brukerhåndbok
• Garanti: Garantisertifikat

Mål
• Bruttovekt: 0,884 kg
• Emballasjedybde: 90 mm
• Emballasjehøyde: 133 mm
• Emballasjebredde: 317 mm
• Vekt: 0,65 kg
• Hovedenhetens dybde: 45 mm
• Hovedenhetens høyde: 104 mm
• Hovedenhetens bredde: 200 mm
•
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