
 

 

Philips
Přenosné rádio

Digitální zobrazení

AE1850
Rádio na cesty

s digitálním displejem
Stylové rádio Philips kapesních rozměrů s rozsahy SV/VKV a snadno čitelným digitálním 
displejem, podsvícením, hodinami a budíkem.

Kapesní rozhlasový přijímač
• Tuner VKV pro poslech rádia

Snadné použití
• Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
• Vestavěné hodiny
• Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby
• Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky



 Tuner VKV/SV

Tuner VKV pro poslech rádia

Velký podsvícený LCD displej

Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a 
obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje 
jasné informace.

Vestavěné hodiny
Vestavěné hodiny mají vždy přesný čas. Z důvodu 
většího pohodlí jsou při vypnutém rádiu jsou 
automaticky zobrazeny.

Vestavěný reproduktor

Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, díky 
čemuž přináší poslech ještě větší požitek.

Konektor pro sluchátka

Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní 
sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu. 
Připojením sluchátek k přehrávači si můžete 
vychutnat své oblíbené filmy nebo hudbu se skvělým 
zvukem, aniž byste rušili okolí.
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Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: 100 mW RMS

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV, SV

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)

Pohodlí
• Barva podsvětlení: bílá

• Počet znaků displeje: 4
• Typ obrazovky: Displej LCD

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,165 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 29 mm
• Výška hlavní jednotky: 71 mm
• Šířka hlavní jednotky: 115 mm

Spotřeba
• Typ baterie: Velikost AA (LR6)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 2
•
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