
 

 

Philips
Klockradio

AJ5100
Digitalradio med kristallklart 

ljud
Med den snygga och bärbara AJ5100 kan du nu lyssna på musik av CD-kvalitet via 
DAB (Digital Audio Broadcasting). Du hittar dina favoritkanaler snabbt tack vare de 
lättanvända funktionerna, däribland fem snabbvalsknappar.

Överlägsen prestanda i ett kompakt utförande
• Störningsfri DAB-radio
• Förinställda DAB- och FM-kanaler
• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

Lättanvänd
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
• Bakgrundsbelyst LCD-display
• Nät- eller batteridriven



 Störningsfri DAB-radio
Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio 
med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett 
nytt sätt att sända radio via ett nätverk av 
markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett 
kristallklart ljud utan knaster. Med den här 
teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste 
signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det 
inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det 
räcker att ställa in stationens namn och du slipper 
ändra inställningen under resor.

Förinställda DAB- och FM-kanaler
saknas

Basreflexhögtalare
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

Insomningsfunktion
Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge 
du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska 
stängs av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) 
och väljer den CD-skiva eller radiostation som du vill 
lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion 
kommer att fortsätta spela under den tid som du 
angett för att sedan stängas av i ett energisparande 
vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan 
somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att 
behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Bakgrundsbelyst LCD-display
Bakgrundsbelyst LCD-display

Nät- eller batteridriven
saknas
AJ5100/05

Funktioner
• Skärmtyp: LCD • Vikt inkl. förpackning: 2,6 kg
•

Mottagare/mottagning/sändning
• DAB: Band III, Information, Smart Scan, Meny
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• Automatisk digital kanalsökning
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Uteffekt (RMS): 2 x 1,5 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalardiameter: 3 tum
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• DC-in: 9 V

Bekvämlighet

• Bakgrundsbelysning
• Larm: Insomningsfunktion
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå

Effekt
• Batterispänning: 1,5 V
• Nätström
• Antal batterier: 6
• Batterityp: UM2, R14

Tillbehör
• AC/DC-adapter
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Nätadapter, 

Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning, 
Garanticertifikat

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

293 x 251 x 180 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

269 x 212 x 130 mm
• Vikt: 2,4 kg
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