
 

 

Philips
Rádio Portátil

AE6370
Revestimento em Metal 

de alta resistência
O revestimento metálico de alta qualidade torna este rádio FM/MW, super elegante e 
portátil, numa peça pessoal de eleição.

Graves com qualidade enriquecida
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Auriculares estéreo incluídos

Design esguio e compacto
• Design super-fino
• Acabamento resistente

Fácil de utilizar
• Clipe para cinto destacável para música portátil onde quer que esteja
• Bolsa incluída
• Tomada dos auscultadores para um melhor entretenimento musical pessoal



 Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.
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Destaques
• Clipe para cinto amovível •
Som
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2 x 5 mW
• Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM, FM estéreo, MW

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm

Acessórios

• Auscultadores: Auriculares estéreo
• Bolsa

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 24
• Dimensões do produto (L x A x P): 

45 x 82 x 14,5 mm
• Peso do produto: 0,055 kg

Potência
• Tipo de bateria: R3
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Número de pilhas: 1
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