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AB- & FM-radio, flere stationer, digita
D l lyd
Digital lyd i høj kvalitet

Stil ind på DAB- og FM-radio. Nyd de mange stationer i krystalklar digital lydkvalitet. 

DA1000 har hurtig, præcis indstilling i kraft af 20 faste stationer med et praktisk joystick 

- alt sammen i et slankt, transportabelt design.

Krystalklar digital radio
• Stil ind på radiostationer med tæt på CD-kvalitet
• DAB- og FM-kompatibel til fulde radiooplevelser
• EQ-forvalg til den bedste lyd ved DAB-modtagelse

Lang spilletid, genopladelig
• Nyd spilletiden på op til 10 timer**
• Brug det indbyggede kredsløb til at oplade genopladelige batterier.
• LCD-panelet er baggrundsbelyst og nemmere at se i svag belysning.

Hurtig og nøjagtig stationsindstilling
• Digital indstilling med faste stationer
• Autostore programmering til radioindstilling med ét tryk.
• Joystick-betjening til nem navigation
Philips
Transportable radioer
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Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 3 mW
• Lydsystem: Stereo
• Styrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Lydgengivelse
• Kassettebåndoptager teknologi: Mekanisk
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
• Disc gengivefunktioner: Hurtigt frem/tilbage, Søg 

efter næste/foregående spor, Gentagelse, Shuffle 
Play

• Loader: Top
• Kassettebåndoptager(e): 1
• Programmérbare numre: 20

Tuner/Modtagelse/Transmission
• Antenne: FM-antenne
• Antenneplacering: Ekstern
• Automatisk digital indstilling: nej
• DAB: Bånd III, Bånd L, EQ-indstillinger, 

Infodisplay, Menu
• Tunerbånd: FM

Tilslutningsmuligheder
• DC indgang: 6 V
• Hovedtelefon: 3.5 mm

Komfort
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Skærmtype: LCD
• Tekstlinjer: 2 mW

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Batteri, 

Oplader, Hovedtelefon, Etui, Brugervejledning, 
Garantibevis

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

223 x 273 x 68 mm
• Mål på produkt (B x H x D): 60 x 111 x 21 mm
• Vægt: 0,1 kg
• Vægt inkl. emballage: 0,47 kg

Strømforsyning
• Adapter: 6V 300mA
• Batteritype: AA, LR6
• Batterispænding: 1,5 V
• Batterier: 2 mW
•
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DAB- og FM-kompatibel)
AB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i 

orhold til analog FM-transmission en ny metode til at 
dsende radio via et terrestrisk netværk. DAB giver 

ytterne flere valgmuligheder og informationer, der 
everes i en krystalklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør 
eceiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den 
an finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke 
uske frekvenser, og tuneren indstilles ud fra 
tationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, 
ens du kører.

adiostationer med næsten CD-kvalitet

Q-forvalg giver større lytteoplevelse

igital indstilling med faste stationer

utostore programmering
utostore programmering er en praktisk funktion, der 
iver dig mulighed for at stille ind på dine 
avoritstationer og vælge faste stationer med et tryk på 
n knap. Autostore programmering fjerner besværet 
ed manuelt at stille ind på radiostationer og 
rogrammere faste stationer. Et indbygget elektrisk 
redsløb scanner lokale radiofrekvenser, låser sig fast 
å de kraftigste signaler og tilknytter dem bestemte 
aste pladser.

p til 10 timers** spilletid

ndbygget genopladningsfunktion

aggrundsbelyst LCD, bedre visning

oystick-betjening
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