
 

 

Philips
Órás rádió

Nagy kijelző
DAB+/FM, Digitális hangolás
Ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása

AJB3552
Nagy kijelző. Óriási hangzás.

Ébredjen telt dallamokra. Ez a DAB+ digitális rádiós ébresztőóra dinamikus basszuskiemeléssel 
rendelkezik, hogy még jobban élvezhesse kedvenc rádióadóit. Egyetlen gombnyomással kiemelheti 
a mélytónusokat. A nagy méretű, jól átlátható kijelzőről egy pillantással leolvashatja az időt.

Kompakt kialakítás. Sokféle funkció.
• Kíméletes ébresztő. Lassan erősödő ébresztési hang vagy rádióhangerő
• DAB+/FM digitális rádió. Basszuskiemelés a teltebb hangzásért.
• Digitális hangolás 20 előre beállított programhellyel
• Nagy, áttekinthető, fekete fényű kijelző

Aludjon jól. Ébredjen nyugodtan.
• Elalváskapcsoló. Merüljön álomba kedvenc rádióállomását hallgatva
• Ismételt ébresztés ráadás szundítási idővel

Csodálatosan egyszerű
• A hangolás, a hangerő, a programhelyek, az ébresztő és egyebek gombjai felül találhatók
• Könnyen leolvasható kijelző, állítható fényerővel. Automatikus elsötétülés.
• Fekete, matt készülékház. Tartós kialakítás.
• Méretek: 172 x 90 x 63 mm



 Csodálatosan egyszerű
A nagy, fekete fényű kijelző jól láthatóan mutatja az 
időt, az állomásinformációkat és a DAB jelerősséget. 
Módosíthatja a kijelző fényerejét, vagy azt is 
választhatja, hogy az ébresztőóra automatikusan 
állítsa be a fényerőt. Fényes nappal is le lehet róla 
olvasni az időt. Este a kijelző elsötétedik, hogy a 
ragyogás ne zavarja az álmát.

Kíméletes ébresztő
A Kíméletes ébresztő funkció folyamatosan növekvő 
hangerejű ébresztéssel segít a kellemes ébredésben. 
Beállíthatja, hogy az ébresztési hanggal vagy a 
rádióval működjön.

Elalváskapcsoló. Merüljön álomba...
Elalváskapcsoló. Merüljön álomba kedvenc 
rádióállomását hallgatva

Sercegésmentes rádióvétel
Legyen szó a nonstop zenéről, vagy a legfrissebb 
hírekről, ez a digitális rádió a jobb hallgatási élmény 
záloga. A DAB+ hangolóegység kristálytiszta vételt 
nyújt, és akár 20 programhelyre is tárolhatók a 
kedvenc állomások. Nyomja meg a dinamikus 
basszuskiemelés gombot, hogy bármilyen hangerőn 
telten szóljanak a mélyhangok.
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Fénypontok
riasztás, Kíméletes ébresztő, Rádiós ébresztés, •
Hangolóegység/Vétel/Adás
• DAB: III sáv, Infó kijelző, Intelligens pásztázás, 

Menü
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Programhelyek: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antenna: FM antenna

Hang
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó forgó/

kódoló
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 1,5 W
• Hangrendszer: Monó

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: Fehér
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

Riasztás ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló
• Óra/Verzió: Digitális

Energiaellátás
• Hálózati tápellátás: Váltóáram (hálózat)
• Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Gyors üzembe helyezési útmutató, AC/DC 
adapter, Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

172 x 92 x 63 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

245 x 105 x 82 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
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