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Предупредителен сигнал
Съхраняване на часа и алармата

AJB3552
Голям дисплей. Мощен звук.

Събуждайте се с пълен звук. Този будилник с DAB+ цифрово радио включва цифрово усилване 

на басите, за да се наслаждавате повече на любимите си станции. Едно натискане на бутона 

подчертава ниските тонове. Големият, ясен дисплей улеснява виждането на часа с един поглед.

Компактна форма. Многообразни функции
• Нежно събуждане. Тонът за аларма или силата на звука на радиото се увеличава бавно
• DAB +/FM цифрово радио. Усилване на басите за по-плътен звук
• Цифрова настройка с до 20 предварителни настройки
• Голям, ясен дисплей с черен гланц

Спете добре. Събудете се с лекота
• Таймер за заспиване. Унесете се в сън, докато слушате любимата си станция
• Повторение на алармата, за да си подремнете още малко

Красота в простотата
• Бутони отгоре за настройка, сила на звука, предварително зададени настройки, аларма и 
други

• Лесен за четене дисплей с регулируема яркост. Автоматично приглушаване на светлината
• Матово черно тяло. Здрава конструкция
• Размери: 172 x 90 x 63 мм



 Красота в простотата
Големият дисплей с черен гланц ясно показва 
времето, информацията за станцията и силата на 
DAB сигнала. Можете да регулирате яркостта на 
дисплея или да настроите будилника да регулира 
яркостта автоматично. При ярка дневна светлина 
пак ще можете да виждате часа. През нощта 
дисплеят се затъмнява, така че светлината да не 
нарушава съня ви.

Нежно събуждане
Функцията Нежно събуждане използва 
постепенно увеличаваща се аларма за плавно 
начало на деня ви. Можете да я настроите да 
работи с тон на алармата или с радиото.

Таймер за заспиване. Унасяне...
Таймер за заспиване. Унесете се в сън, докато 
слушате любимата си станция

Радио приемане без смущения
От постоянна музика до последните новини – 
това цифрово радио е вашето решение за по-
добро слушане. DAB + тунерът осигурява 
кристалночисто приемане и можете да зададете 
до 20 предварителни настройки за любимите си 
станции. Натиснете бутона за цифрово усилване 
на басите за възпроизвеждане на ниски тонове 
при всякаква сила на звука.
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Акценти
Радиобудилник, Повторение на алармата •
Тунер / Приемане / Предаване
• DAB: Обхват III, Информационен дисплей, 
Интелигентно сканиране, Меню

• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20 (FM), 20 

(DAB)
• LNA - антена: FM антена

Звук
• Регулиране на силата на звука: Ротационен 
регулатор на звука

• Изходна мощност (RMS): 1,5 W
• Звукова система: Моно

Комфорт
• Тип на дисплея: LCD
• Цвят на подсветката: Бяло
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
Аларма със зумер, Нежно събуждане, 

(дрямка), Таймер на заспиване
• Часовник/версия: Цифров

Захранване
• Мрежово захранване: Променлив ток от 
мрежата

• Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 
50/60 Hz

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за 
потребителя, Ръководство за бърз старт, AC-
DC адаптер, Гаранционна карта

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

172 x 92 x 63 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

245 x 105 x 82 мм
• Тип опаковка: D-box
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