
 

 

Philips
Prenosni radio

DAB+
Digitalni kanalnik FM
Baterijsko/omrežno napajanje

AE5020
Vedno odličen zvok iz radia 

DAB+
Poslušajte prenosni radio Philips AE5020 s sprejemom postaj DAB+ za čist zvok. Zaradi 
klasične namizne zasnove ter prednastavljenih postaj DAB+ in FM s hitrim iskanjem je 
radio DAB+ idealen radio za vas.

Uživajte v poslušanju najljubših postaj
• DAB za doživetje čistega in jasnega zvoka
• Združljiv z DAB in FM za popolno radijsko doživetje
• Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
• Vgrajeni zvočnik poskrbi za glasen in dober zvok radia

Enostavna uporaba
• Hitro iskanje postaj DAB za dodatno priročnost
• Indikator prazne baterije označuje raven napolnjenosti
• Napajanje iz omrežja ali baterije omogoča prilagodljivo namestitev



 DAB

Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) 
poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov 
način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih 
oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in 
informacij v kristalno čistem zvoku brez 
prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča 
zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. 
Pri digitalnih postajah DAB si ni treba 
zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se 
shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Združljiv z DAB in FM

Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) 
poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov 
način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih 
oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in 
informacij v kristalno čistem zvoku brez 
prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča 
zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. 
Pri digitalnih postajah DAB si ni treba 
zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se 
shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Digitalno iskanje postaj in prednastav.

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, 
pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, 
da shranite frekvenco. Z možnostjo 
shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj 
lahko hitro dostopate do priljubljene radijske 
postaje in vam ni treba vedno ročno iskati 
ustrezne frekvence.

Vgrajeni zvočnik

Zvočnik omogoča dobro kakovost zvoka za še 
več užitkov.

Hitro iskanje postaj DAB

Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) 
poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov 
način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih 

oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in 
informacij v kristalno čistem zvoku brez 
prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča 
zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. 
Pri digitalnih postajah DAB si ni treba 
zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se 
shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Indikator prazne baterije

Indikator prazne baterije zasveti, ko je baterija 
šibka.

Napajanje iz omrežja ali baterije

Vaš Philipsov radio lahko napajate z baterijami 
ali iz električnega omrežja, kar omogoča 
priročno in prilagodljivo uporabo. Če v bližini 
ni električne vtičnice ali če ne želite povzročati 
zmede s kabli, napravo napajajte z baterijami. 
Če potrebujete neprekinjeno in zanesljivo 
napajanje, napravo vključite v stensko vtičnico. 
Zdaj v poslušanju lahko dejansko uživate 
kjerkoli.
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Sprejemnik/sprejem/prenos
• DAB: prikaz informacij, pametno iskanje, meni
• Frekvenčna področja sprejemnika: DAB (Band III), 

FM
• Prednastavljene postaje: 20
• Antena: Antena FM
• Samodejna digitalna naravnava

Zvok
• Zvočni sistem: Mono
• Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)
• Izhodna moč (RMS): 3 W

Priročnost
• Vrsta zaslona: Zaslon LCD
• Osvetljeno ozadje

Napajanje
• Omrežno napajanje: Izmenični tok 5,5 V, 1 A
• Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
• Število baterij: 4
• Napetost baterije: 1,5 V

Dodatna oprema
• Omrežni napajalnik
• vodnik za hiter začetek

Dimenzije
• Globina glavne enote: 147,8 mm
• Višina glavne enote: 155 mm
• Širina glavne enote: 211,2 mm
• Teža izdelka: 0,97 kg
•
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