
 

 

Philips
Draagbare radio

Digitale FM/MW-tuner
20 voorkeuzezenders
Stereohoofdtelefoon
Werkt op batterijen

AE6790
Digitale radio voor onderweg

met 20 voorkeurzenders
Uiterst compacte digitale zakradio met 20 voorkeurzenders en automatische afstemming.

Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Gebruiksvriendelijk
• Ingebouwde klokfunctie
• Zakformaat, dus draagbaar
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
• Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier



 Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt 
instellen en houd de knop voor voorkeurzenders 
ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt 
voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete 
radiozender gaan, zonder dat u steeds weer 
handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Ingebouwde klok
Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. 
Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay 
weergegeven voor nog meer gemak.

Zakformaat
Zakformaat, dus draagbaar

Groot verlicht LCD-display

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij 
weinig licht in één oogopslag.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra 
gebruiksgemak

Stereo-hoofdtelefoonaansluiting
Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke 
luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te 
sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen 
hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume 
van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te 
storen.
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Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerbereik: FM-stereo, MW

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)

Gemak
• Klokverbeteringen: Atoomklok

Accessoires
• Overig: Hoofdtelefoon

Afmetingen
• Hoeveelheid per omdoos: 12
• Gewicht van het product: 0,065 kg
• Diepte hoofdunit: 16 mm
• Hoogte hoofdunit: 94 mm
• Breedte hoofdunit: 55 mm

Vermogen
• Batterijtype: AAA-batterij (LR3)
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 2
•
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