
 

 

Philips
Portabel Radio

Digital Audio Broadcasting

AE5900
Digitalradio med kristallklart 

ljud
AE5900 är en digitalradio med elegant läderfinish som även har line-in-anslutning för 
MP3-spelare. Med den inbyggda väckarklockan och tillagningstimern är den perfekt att ha 
i sovrummet och köket.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet
• Störningsfri DAB-radio
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
• Line-in-anslutning för bärbar MP3-musikspelare

Utomordentlig ljudåtergivning
• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
• Total uteffekt på 4 W RMS

Lättanvänd
• Inbyggd digital väckarklocka med tillagningstimer
• 10 förinställda DAB- och FM-kanaler
• Elegant läderfinish



 Störningsfri DAB-radio
Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio 
med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett 
nytt sätt att sända radio via ett nätverk av 
markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett 
kristallklart ljud utan knaster. Med den här 
teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste 
signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det 
inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det 
räcker att ställa in stationens namn och du slipper 
ändra inställningen under resor.

Basreflexhögtalare
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

Inbyggd väckarklocka med 
tillagningstimer
Inbyggd digital väckarklocka med tillagningstimer

10 förinställda DAB- och FM-kanaler
10 förinställda DAB- och FM-kanaler
AE5900/05

Funktioner
• Vikt inkl. förpackning: 2,6 kg
•

Mottagare/mottagning/sändning
• DAB: Band III, Information, Smart Scan, Meny
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• Automatisk digital kanalsökning
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Uteffekt (RMS): 4 W RMS
• Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 1
• Huvudhögtalare: 3 tums fullregisterwoofer

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• DC-in: 9 V
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Larm: Insomningsfunktion, Repeterande larm 

(insomningsfunktion)
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Effekt
• Nätström

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 

Bruksanvisning, Garanticertifikat

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

310 x 169 x 165 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

269 x 124 x 130 mm
• Vikt: 2,4 kg
Publiceringsdatum  
2010-10-19

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31635
EAN: 87 12581 34684 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer
Portabel Radio
Digital Audio Broadcasting  

http://www.philips.com

