
 

 

Philips
Prenosné rádio

AE6370
Odolný kovový kryt

Kovový kryt robí z tohto super-tenkého prenosného FM/MW rádia cenný osobný 
majetok.

Obohatený zvuk basov
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Pribalené stereofónne slúchadlá do uší

Tenký kompaktný vzhľad
• Super štíhly tvar
• Odolné, skvostné vypracovanie

Jednoduché používanie
• Spona na opasok umožňuje počúvať hudbu bez použitia rúk
• Vrátane puzdra
• Konektor slúchadiel umožňuje lepší osobný zážitok



 Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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Odnímateľná spona na opasok
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Konektor slúchadiel
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Hlavné prvky
• Odnímateľná spona na opasok: áno
Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5mW
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM, FM Stereo, MW

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm

Príslušenstvo

• Slúchadlá: Stereofónne slúchadlá do uší
• Puzdro: áno

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 24
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

45 x 82 x 14,5 mm
• Hmotnosť produktu: 0,055 kg

Príkon
• Typ batérie: R3
• Napätie batérie: 1,5S-Vi V
• Počet batérií: 1
•
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