
 

 

„Philips“
Laikrodis-radijas

DAB+
FM skaitmeninis imtuvas
Ausinių lizdas

AE8000
Mėgaukitės tūkstančiais internetinių radijo stočių
su DAB+ ir FM
Klausykitės viso pasaulio radijo stočių su „Philips AE8000“. Elegantiško ir klasikinio medžio 
dizaino FM, DAB+ ir internetinis radijas yra puikus kompanionas.

Neribotas klausymosi malonumas – bevieliu būdu
• Klausykitės jūsų nuotaiką atitinkančių internetinių radijo stočių
• Aiškus, netraškantis DAB+ radijas
• Suderinamumas su DAB ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis
• Išankstinis skaitmeninis 20 nustatomų stočių pasirinkimas ypatingam patogumui
• Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe

Paprasta naudoti
• Itin patogus greitas DAB stočių nuskaitymas
• Didelis ekranas – lengva žiūrėti
• Integruoto laikrodžio funkcija
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines



 Nemokamos internetinės radijo stotys

Pasinaudokite didele internetinių radijo stočių 
kolekcija ir klausykitės kokybiškos jūsų 
nuotaiką atitinkančios muzikos.

Aiškus, netraškantis DAB+ radijas

DAB (skaitmeninė garso transliacija) 
skaitmeninis radijas, savo galimybėmis 
lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas 
būdas transliuoti radijo laidas antžeminių 
siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams 
daugiau pasirinkimų ir informacijos, 
perteikiamos aiškiu, be traškesių, kokybišku 
garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti 
prie stipriausio aptikto signalo. DAB+ 
skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, 
programos suderinamos pagal stoties 
pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia 
suderinti iš naujo.

Suderinamas su DAB ir FM

DAB (skaitmeninė garso transliacija) 
skaitmeninis radijas, savo galimybėmis 

lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas 
būdas transliuoti radijo laidas antžeminių 
siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams 
daugiau pasirinkimų ir informacijos, 
perteikiamos aiškiu, be traškesių, kokybišku 
garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti 
prie stipriausio aptikto signalo. DAB 
skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, 
programos suderinamos pagal stoties 
pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia 
suderinti iš naujo.

20 išankstinių skaitmeninių nustatymų

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, 
paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo 
mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto 
nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, 
galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo 
stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo 
nustatyti dažnių.

Integruotas garsiakalbis

Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, 
todėl radijo klausytis malonu.

Greitas DAB stočių nuskaitymas

DAB (skaitmeninė garso transliacija) 
skaitmeninis radijas, savo galimybėmis 
lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas 
būdas transliuoti radijo laidas antžeminių 
siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams 
daugiau pasirinkimų ir informacijos, 
perteikiamos aiškiu, be traškesių, kokybišku 
garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti 
prie stipriausio aptikto signalo. DAB 
skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, 
programos suderinamos pagal stoties 
pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia 
suderinti iš naujo.

Didelis ekranas
Dideliame ekrane paprasta skaityti. Dabar 
galite pasitikrinti laiką ir žadintuvo laiką net iš 
toliau. Tai ypač naudinga pagyvenusiems 
žmonėms arba tiems, kurie turi regėjimo 
problemų.

Integruotas laikrodis
Integruotas laikrodis tiksliai rodo laiką. Kai 
radijas išjungtas, laikrodžio ekranas įjungiamas 
– kad būtų patogiau.

Stereofoninių ausinių lizdas
Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir 
mėgaukitės muzika vieni, kad ir kur būtumėte. 
Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės 
nepakartojamos garso kokybės muzikos 
netrukdydami kitiems.
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Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• DAB: informacinis ekranas, meniu, išmanusis 

skenavimas
• Iš anksto nustatytos stotys: 10
• Imtuvo diapazonas: FM, FM stereo, DAB (III 

juosta), Internetinis radijas
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas
• Automatinis skaitmeninis nustatymas

Garsas
• Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
• Garso sistema: monofoninis garsas
• Išvesties galia (RMS): 5 W

Prijungimo galimybė
• 3,5 mm ausinių lizdas
• Aux įvestis

Patogumas
• Fono spalva: balta
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Ekrano tipas: Taškų matrica
• Žadintuvai: DAB, FM, Internetinis radijas

Priedai
• Laidai / jungtys: AC-DC adapteris
• Kita: Vartotojo vadovas
• Greitos pradžios vadovas
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas

Matmenys
• Dėžučių kiekis: 2
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 116 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 220 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 143 mm
• Gaminio svoris: 1,19 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 287 x 170 x 153 

mm
• Svoris su pakuote: 1,5 kg

Maitinimas
• DC įvesties įtampa: 9 V
• Maitinimo šaltinis: 220–240 V
• Elektros energija: AC 5,5 V, 1,5 A

Ekranas
• Skyra: 128 x 64 pikselių
•
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