
 

 

Philips
Klockradio

• Stor skärm
• DAB

AJB3552
Vakna upp till klar och 

knasterfri DAB-radio
Vakna upp till musik från flera källor med Philips klockradio med stor LCD-skärm. En 
inbyggd klar och knasterfri DAB-radio ger dig fler kanaler med skön musik. Med tre 
frontreglage ställer du in tid och alarm utan problem.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet
• DAB för klar och knasterfri radiounderhållning
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Lättanvänd
• Enkel klockinställning för anvisningsfri inställning av tid och larm
• Ljussensor med automatisk nedtoning för en bekväm tittarupplevelse
• Med automatisk tidssynkronisering får du rätt tid utan krångel
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus

Allt du behöver
• Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
• Insomningsfunktionen stänger automatiskt av radion vid en förinställd tid
• Justerbart alarm som upprepas för flexibel extra snooze-tid
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande



 Automatisk tidssynkronisering

Tack vare klockradions automatiska 
klockställningsfunktion behöver du aldrig ställa 
klockan. Den synkroniseras automatiskt med 
radiosignaler, till och med när den är avstängd. 
Den uppdaterar sig själv inom en minut om det 
finns behov, och den synkroniseras 
regelbundet med radiosignaler så att den alltid 
håller rätt tid. Från och med att du tar ut 
klockan ur förpackningen tills dess att det blir 
strömavbrott kan du lita på att din produkt från 
Philips håller rätt tid och är både krångelfri och 
pålitlig.

Ljussensor med automatisk nedtoning

Nu kan du se vad som står på klockans display 
oavsett vilken tid det är på dagen. Den 
inbyggda ljussensorn läser av ljusstyrkan på 
omgivningsljuset och avgör hur ljus displayen 
ska vara för att du ska kunna se den ordentligt. 
På dagen och i starkt ljus ökar ljusstyrkan 
automatiskt så att du enkelt kan se vad som 
står på displayen trots det starka 
omgivningsljuset. På natten och då ljuset är lågt 
blir displayen mer nedtonad, så att du kan titta 

på den utan obehag och sova utan att störas av 
att klockan lyser.

Kompatibel med DAB och FM

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 klart 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.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt 
till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga 
väckarklockor med inställd volym har antingen 
för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt 
högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att 
vakna till din favoritmusik, radiostation eller 
alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis 
från svag till någorlunda hög för att väcka dig 
försiktigt.

Enkel klockinställning
Det är så enkelt att ställa in tid och larm att du 
kanske inte ens behöver läsa i 
snabbinstallationshandboken eller 
användningsanvisningarna. Titta bara på 
klockradions silkscreen-knappar när du ställer 
in tid och larm.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig 
visning och enkel användning i förhållanden 
med svagt ljus. Du får klar information direkt.
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Mottagare/mottagning/sändning
• DAB: Band III, Information, Smart Scan, Meny
• Radioband: FM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll
• Uteffekt (RMS): 1,5 W
• Ljudsystem: Mono

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

Behaglig uppvakningsfunktion, Radiolarm/
radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion

• Klocka/version: Digital

Effekt
• Nätström: Nätuttag

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Snabbstartguide, Nätadapter, Garanticertifikat

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

245 x 105 x 82 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktens mått (B x H x D): 172 x 92 x 63 mm
•

AJB3552/05

Specifikationer
Klockradio
Stor skärm DAB

http://www.philips.com

