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Velký displej
DAB+/FM, Digitální ladění
Budík
Zálohování času a budíku

AJB3552
Velký displej. Skvělý zvuk.

Probouzejte se naplno. Tento digitální budík s rádiem DAB+ je vybaven funkcí Dynamic Bass 
Boost pro větší požitek z poslechu vašich oblíbených stanic. Prostým stisknutím tlačítka lze 
zvýraznit nízké tóny. Díky velkému a zřetelnému displeji zjistíte čas na první pohled.

Kompaktní provedení. Univerzální funkce
• Jemné buzení. Pomalu se zvyšující tón alarmu nebo hlasitost rádia
• Digitální rádio DAB+/FM. Zvýraznění basů pro plnější zvuk
• Digitální ladění s až 20 předvolbami
• Velký, jasný černý displej s leskem

Dobře se vyspěte. Jemně se probuďte
• Časovač vypnutí. Klidně usněte při poslechu své oblíbené stanice
• Opakované buzení pro další odložené buzení

Nádherně jednoduché
• Tlačítka na horní straně pro ladění, hlasitost, předvolby, budík a další funkce
• Snadno čitelný displej s nastavitelným jasem. Automatické ztlumení
• Matně černé tělo. Pevná konstrukce
• Rozměry: 172 x 90 x 63 mm



 Nádherně jednoduché
Velký, jasný černý displej s leskem zřetelně zobrazuje 
čas, informace o stanici a sílu signálu DAB. Jas 
displeje můžete upravit nebo můžete nastavit budík 
a automaticky nastavit jeho jas. Za jasného denního 
světla budete stále moci čas přečíst. V noci se displej 
ztlumí, aby vám záře nerušila spánek.

Jemné buzení
Funkce Jemné buzení aktivuje postupně se zvyšující 
alarm, který vás příjemně uvede do nového dne. 
Můžete ji nastavit tak, aby pracovala s tónem budíku 
nebo rádiem.

Časovač vypnutí. Klidně usněte...
Časovač vypnutí. Klidně usněte při poslechu své 
oblíbené stanice

Příjem rádia bez praskání
Toto digitální rádio vám zajistí přístup k lepšímu 
poslechu, od nepřetržité hudby až po nejnovější 
zprávy. Tuner DAB+ zajistí křišťálově čistý příjem 
a můžete nastavit až 20 předvoleb svých oblíbených 
stanic. Stisknutím tlačítka Dynamic Bass Boost 
získáte plné hluboké tóny při jakékoli hlasitosti.
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Přednosti
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Jemné •
Tuner/příjem/vysílání
• Příjem v systému DAB: Pásmo III, Informační 

displej, Smart Scan, Nabídka
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitální ladění
• Předvolby stanic: 20 (FM), 20 (DAB)
• Anténa: Anténa FM

Zvuk
• Ovládání hlasitosti: Otočné ovládání hlasitosti / 

kodér
• Výstupní výkon (RMS): 1,5 W
• Zvukový systém: Mono

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Barva podsvětlení: Bílá

buzení, Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce 
snooze), Časovač

• Hodiny/verze: Digitální

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Střídavé napájení (síť)
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, 

Stručný návod k rychlému použití, Napájecí 
adaptér AC–DC, Záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 172 x 92 x 63 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 245 x 105 x 82 mm
• Typ balení: D-box
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