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AJB3552
Μεγάλη οθόνη. Δυνατός ήχος.

Ξεκινήστε δυναμικά την ημέρα σας. Αυτό το ψηφιακό ξυπνητήρι-ραδιόφωνο DAB+ διαθέτει 

Δυναμική ενίσχυση μπάσων, για να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο τους αγαπημένους σας 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, δίνοντας έμφαση στις χαμηλές νότες απλώς με το πάτημα ενός 

κουμπιού. Η μεγάλη και ευκρινής οθόνη σάς επιτρέπει να βλέπετε την ώρα με μια ματιά.

Μικρό μέγεθος. Ευέλικτη λειτουργία
• Ήπια αφύπνιση. Αυξανόμενη ένταση του ήχου ξυπνητηριού ή του ραδιοφώνου
• Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/FM. Ενίσχυση μπάσων για πιο πλούσιο ήχο
• Ψηφιακός συντονισμός με έως και 20 προεπιλογές
• Μεγάλη, ευκρινής οθόνη με μαύρο γυαλιστερό χρώμα

Κοιμηθείτε καλά, ξυπνήστε ήρεμα
• Χρονοδιακόπτης ύπνου. Αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό 
σταθμό

• Επανάληψη αφύπνισης για επιπλέον αναβολή αφύπνισης

Υπέροχα απλό
• Κουμπιά στο πάνω μέρος για συντονισμό, ρύθμιση έντασης, προεπιλογές, αφύπνιση και 
άλλα

• Ευανάγνωστη οθόνη με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα. Αυτόματη μείωση φωτεινότητας
• Σώμα σε ματ μαύρο χρώμα. Στιβαρή κατασκευή
• Διαστάσεις: 172 x 90 x 63 χιλ.



 Υπέροχα απλό
Η μεγάλη γυαλιστερή οθόνη σε μαύρο χρώμα 
εμφανίζει με ευκρίνεια την ώρα, τις πληροφορίες 
σταθμού και την ισχύ του σήματος DAB. Μπορείτε 
να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ή 
να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, ώστε να προσαρμόζει 
τη φωτεινότητα αυτόματα. Έτσι, θα βλέπετε άνετα 
την ώρα ακόμα και σε έντονο φως ημέρας, ενώ 
στη διάρκεια της νύχτας η φωτεινότητα της 
οθόνης θα μειώνεται, ώστε να μην σας ενοχλεί 
όταν κοιμάστε.

Ήπια αφύπνιση
Η λειτουργία ήπιας αφύπνισης εξελίσσεται 
σταδιακά, αυξάνοντας την ένταση ήχου, ώστε να 
μην προκαλεί εκνευρισμό. Λειτουργεί με ήχο 
ξυπνητηριού ή ραδιοφώνου.

Χρονοδιακόπτης ύπνου. 
Αποκοιμηθείτε...
Χρονοδιακόπτης ύπνου. Αποκοιμηθείτε 
ακούγοντας τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό 
σταθμό

Ραδιοφωνική λήψη χωρίς παράσιτα
Από μουσική χωρίς διακοπές έως τις πιο 
πρόσφατες ειδήσεις, αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο 
έχει σχεδιαστεί για μια άριστη εμπειρία ακρόασης. 
Ο δέκτης DAB+ προσφέρει πεντακάθαρη λήψη, 
ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 20 
προεπιλογές για τους αγαπημένους σας 
σταθμούς. Πατώντας το κουμπί Δυναμικής 
ενίσχυσης μπάσων, γεμίζετε τους χαμηλούς 
τόνους σε οποιαδήποτε ένταση.
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Χαρακτηριστικά
Βομβητής, Ήπια αφύπνιση, Ξυπνητήρι • Τύπος συσκευασίας: D-box
•

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• DAB: Ζώνη ΙΙΙ, Εμφάνιση πληροφοριών, Έξυπνη 
σάρωση, Μενού

• Ζώνες δέκτη: FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20 (FM), 20 (DAB)
• LNA - κεραία: Κεραία FM

Ήχος
• Έλεγχος έντασης: Περιστ. κουμπί ελέγ. έντασης/
κωδικοπ.

• Ισχύς (RMS): 1,5 W
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό

Άνεση
• Τύπος οθόνης: LCD
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Αφυπνίσεις: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 

ραδιόφωνο, Επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Χρονοδιακόπτης ύπνου

• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακά

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: Δίκτυο AC
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσης, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Τροφοδοτικό AC-DC, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

172 x 92 x 63 χιλιοστά
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

245 x 105 x 82 χιλιοστά
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