
 

 

Philips
Kellraadio

Suur ekraan
DAB+/FM, digitaalhäälestus
Äratus
Aja ja äratuse varundamine

AJB3552
Suur ekraan. Võimas heli.

Ärgake koos muusikaga. See DAB+ digitaalne kellraadio on varustatud dünaamilise bassivõimendiga, mis 

võimaldab teil oma lemmikjaamasid veelgi rohkem nautida. Lihtne nupuvajutus muudab madalamad 

helid tugevamaks. Tänu suurele ja selgele ekraanile on kellaaega jälgimine samuti lihtne.

Kompaktne disain. Mitmekülgsed funktsioonid
• Sujuv äratus. Järk-järgult tugevnev alarm või raadioheli
• DAB+/FM digitaalraadio. Bassivõimendi sügavama heli jaoks
• Digitaalhäälestus ja kuni 20 eelseadistust
• Suur ja selge must läikiv ekraan

Magage hästi. Ärgake leebelt
• Unetaimer. Sisenege unemaale, kuulates oma lemmikjaama
• Korrake äratust, et veel veidi aega magada

Ilusalt lihtne
• Nupud seadme ülaosas: häälestamine, helitugevus, eelseadistuses, äratus ja muud
• Kohandatava heledusega kergesti loetav ekraan. Automaatne hämardamine
• Mattmust korpus. Vastupidav konstruktsioon
• Mõõtmed: 172 × 90 × 63 mm



 Ilusalt lihtne
Suur ja selge must läikiv ekraan näitab selgelt nii 
kellaaega, jaama teavet kui ka DAB-signaali tugevust. 
Saate kohandada ekraani heledust ise või määrata 
kellaaja, millal heledust automaatselt muudetakse. 
Kellaaega saab jälgida ka ereda päikesevalguse korral. 
Öösel muutub ekraan tumedamaks, et teie und mitte 
häirida.

Sujuv äratus
Sujuva äratuse funktsioon suurendab järk-järgult 
alarmi helitugevust, et ärkamine võimalikult leebe 
oleks. Saate kasutada ärkamiseks kas alarmi või 
raadioheli.

Unetaimer. Sisenege unemaale ...
Unetaimer. Sisenege unemaale, kuulates oma 
lemmikjaama

Puhas helikvaliteet
See digitaalraadio pakub teile mõnusat helikogemust 
nii muusika kui ka uudiste kuulamisel. DAB+ tuuner 
tagab kristallselge heli ja te saate salvestada kuni 20 
lemmikjaama. Lisaks võite vajutada dünaamilise 
bassivõimendi nuppu, et täita madalaid helisid mis 
tahes helitugevuse korral.
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Esiletõstetud 
• Äratused: Äratuse lähtestamine 24 tunni järel, •
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• DAB: Sagedusriba III, Teabeekraan, Nutikas 

skannimine, Menüü
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Automaatne digitaalhäälestus
• Salvestatavad jaamad: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antenn: FM antenn

Heli
• Helitugevuse regulaator: Helitugevuse 

reguleerimise nupp/kodeerija
• Väljundvõimsus (RMS): 1,5 W
• Helisüsteem: Mono

Mugavus
• Ekraani tüüp: LCD
• Taustvalgustuse värv: Valge

Äratus helisignaaliga, Sujuv äratus, Äratus raadioga, 
Äratuse kordamine (tukkumine), Unetaimer

• Kell/versioon: Digitaalne

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, 

Kiirjuhend, Vahelduvvooluadapter, 
Garantiitunnistus

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 172 x 92 x 63 mm
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 245 x 105 x 82 mm
• Pakendi tüüp: D-karp
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