
 

 

„Philips“
Nešiojamasis radijas

DAB+ / FM, skaitmeninis 

derinimas

20 iš anksto nustatomų stočių
stereo ausinnės
Įkraunama baterija

DA1200
Klausykitės DAB+ radijo 

keliaudami!
Pasinaudokite visais radijo privalumais keliaudami. Nešiojamasis „Philips DA1200/12 DAB“ 
radijas – tai itin aiškus garsas, greitas nuskaitymas ir FM/DAB iš anksto nustatytos stotys. Šis į 
kišenę telpantis radijas su integruotu įkraunamu akumuliatoriumi yra puikus kelionės draugas.

Mėgaukitės skaitmeninio DAB+ radijo kokybe
• Aiškus, netraškantis DAB+ radijas
• DAB+, DAB ir FM – klausykitės radijo su malonumu
• 20 iš anksto nustatytų stočių

Paprasta naudoti
• Integruota įkraunama baterija
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines
• Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje
• Kompaktiško ir lengvo dizaino – tobulai tinka kelionėms



 

DA1200/12
• Fono spalva: Balta •
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• DAB: III juosta, „EQ“ nuostatos, Informacinis 

ekranas, Meniu
• Imtuvo diapazonas: DAB (III juosta), FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 3 mW
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• „Micro USB“ nuolatinės srovės įvestis: 5V

Patogumas

• Ekrano tipas: LCD
• Teksto eilutės: 2

Priedai
• Pridedami priedai: Ausinės, Vartotojo vadovas, 

Garantijos lapas, AC-DC adapteris, stereo H/P, 
USB laidas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 59 x 15 x 95 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 127 x 80 x 116 

mm
• Svoris: 0,172 kg
• Svoris su pakuote: 0,259 kg

Maitinimas
• Adapterio tipas: 5V, 500 mA
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Akumuliatoriaus įtampa: 3,7 V
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