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AB- och FM-radio: fler kanaler, digita
D lt 
ljud
Digitalt ljud med hög kvalitet

Ratta in både DAB- och FM-radio och njut av en mängd radiokanaler med kristallklart 

digitalt ljud. Med DA1000 kan du snabbt och exakt ställa in 20 förprogrammerade 

kanaler med hjälp av en enkel styrspakskontroll. Tunn och bärbar design.

Crystal Clear-digitalradio
• Ställ in radiostationer med CD-kvalitet
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
• EQ-förinställningar för bättre ljud i DAB-läge

Lång speltid, uppladdningsbar
• Spela i upp till 10 timmar**
• Använd inbyggd krets när du laddar uppladdningsbara batterier
• En bakgrundsbelyst LCD syns bättre när ljuset är dåligt

Snabb och exakt kanalinställning
• Digital mottagare med snabbval
• Autostoreprogrammering för snabbval
• Styrspakskontroll för enkel navigering
Philips
Portabel Radio
DA1000
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 3 mW
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Ljuduppspelning
• Kassettdäcksteknik: Mekanisk
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, 

Nästa/Föregående spårsökning, Repetera 
spelning, Shuffle-uppspelning

• Typ av CD-inmatning: Toppmatad
• Antal enheter: 1
• Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Antennplacering: Extern
• Automatisk digital kanalsökning: nej
• DAB: Band III, Band L, EQ-inställningar, 

Information, Meny
• Frekvensband: FM

Anslutningar
• DC-in: 6 V
• Hörlur: 3.5 mm

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Skärmtyp: LCD
• Textrader: 2

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, Batteri, Laddare, Hörlur, 

Resefodral, Bruksanvisning, Garantibevis

Storlek
• Förpackningens mått (B x H x D): 

223 x 273 x 68 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

60 x 111 x 21 mm
• Vikt: 0,1 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0 47 kg

Övriga data
• Adaptertyp: 6 V 300 mA
• Batterityp: AA, LR6
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 2
•
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ompatibel med DAB och FM
töver FM med analog sändning finns nu digitalradio 
ed DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt 

ätt att sända radio via ett nätverk av markbundna 
ändare. Lyssnarna får fler val och ett kristallklart ljud 
tan knaster. Med den här teknologin kan sändaren 
nknyta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-
igitalstationer finns det inga frekvenser som måste 
ommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens 
amn och du slipper ändra inställningen under resor.

adiostationer med CD-kvalitet

Q-förinställningar för bättre ljud

igital mottagare med snabbval

utostoreprogrammering
utostoreprogrammeringen är en bekväm funktion för 
tt ställa in dina favoritkanaler med en knapptryckning. 
ed autostoreprogrammering slipper du krånglet att 
anuellt skruva in rätt kanal och göra 

nabbvalsinställningen. En inbyggd krets söker 
utomatiskt av de lokala radiostationernas frekvens, 

åser fast de starkaste signalerna och tilldelar dem till en 
peciell knapp.

pp till 10 timmars** uppspelning

nbyggd laddningskapacitet

akgrundsbelyst LCD syns bra

tyrspakskontroll
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