Philips
Rádio portátil

FM/MW, sintonização analógica
Tomada dos auscultadores
Alimentação a bateria ou CA

AE2160

300 horas de vida
útil das pilhas
Rádio portátil da Philips que funciona ligado à corrente e a pilhas. Tem um tempo de reprodução
alargado e controlos práticos, para que possa sintonizar as notícias ou música, de forma rápida e
simples. Está disponível na cor azul acinzentada para se adaptar a qualquer espaço.
Excelente reprodução de som
• Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som
Fácil de utilizar
• Funcionamento ligado à corrente ou a pilhas para um posicionamento flexível
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal

AE2160/00C

Rádio portátil

FM/MW, sintonização analógica Tomada dos auscultadores, Alimentação a bateria ou CA

Especificações

Destaques

Som

Dimensões

Sintonizador/receção/transmissão

Potência

•
•
•
•

Melhoramento do som: controlo do tom
Sistema de som: mono
Controlo do volume: rotativo (analógico)
Potência de saída: 300 mW RMS

• Bandas do sintonizador: FM, MW

Conetividade

• Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

•
•
•
•

Peso do produto: 0,52 kg
Profundidade da unidade principal: 60 mm
Altura da unidade principal: 135 mm
Largura da unidade principal: 210 mm

Altifalante integrado

• Tipo de bateria: Tamanho D (LR20)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de baterias: 2
•

Um altifalante oferece uma boa qualidade de som
para maior entretenimento.

Funcionamento a corrente ou a pilhas

Alimente o seu rádio Philips a pilhas ou com o
fornecimento directo de corrente e desfrute de uma
óptima comodidade e flexibilidade. Quando não há
uma tomada elétrica disponível ou quando não quer
fios inestéticos espalhados, pode simplesmente
operar o aparelho a pilhas. Quando necessitar de
uma fonte de energia contínua e estável, ligue o
aparelho directamente a uma tomada elétrica. Agora
pode desfrutar verdadeiramente da liberdade de
audição onde desejar.

Tomada dos auscultadores estéreo

Ligue os seus próprios auscultadores a este
dispositivo Philips para uma experiência de audição
pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua
música favorita com um som fantástico sem
perturbar outras pessoas, se ligar os seus
auscultadores a este dispositivo.
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