
 

 

Philips
Radio pulkstenis

Liels displejs
DAB+/FM, digitālā regulēšana
Modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana

AJB3552
Liels displejs. Liela skaņa.

Pamostieties ar lielisku skaņu. Šim DAB+ digitālajam radio modinātājam ir Dynamic Bass 
Boost dinamiskai basu skaņai un vēl patīkamākai jūsu iemīļotāko radiostaciju baudīšanai. 
Lielais, skaidrais displejs tagad ļauj pārbaudīt laiku ar stilu.

Kompakts dizains. Plašas funkcijas
• Pakāpeniska modināšana. Modinātāja signāla vai radio skaļums lēnām palielinās
• DAB+/FM digitāls radio. Basa pastiprinājums pilnīgākai skaņai
• Digitālā regulēšana nodrošina līdz 20 sākotnējiem iestatījumiem
• Liels, skaidrs spīdīgi melns displejs

Guliet labi. Mostieties patīkami
• Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet miegā, klausoties savas iecienītākas radiostacijas
• Atkārtojiet modinātāja signālu, lai iegūtu papildu snaudu

Brīnišķīgi vienkāršs
• Pogas augšpusē regulēšanai, skaļumam, sākotnējiem iestatījumiem, modinātājam un citam
• Viegli nolasāms displejs ar regulējamu spilgtumu. Automātiskā aptumšošanās
• Matēts melns korpuss. Stabila konstrukcija
• Izmēri: 172 x 90 x 63 mm



 Brīnišķīgi vienkāršs
Lielais, spīdīgi melnais displejs skaidri rāda laiku, 
stacijas informāciju un DAB signāla stiprumu. Varat 
pielāgot displeja spilgtumu vai iestatīt šo modinātāju 
spilgtumu pielāgot automātiski. Spilgtā dienasgaismā 
jūs joprojām varēsiet redzēt laiku. Naktīs displejs 
kļūst tumšāks, un tā spīdēšana netraucēs miegu.

Pakāpeniska modināšana
Pakāpeniskās modināšanas funkcija iedarbina 
pakāpeniski pieaugošu modinātāja skaļumu, lai 
atvieglotu jums ikdienas gaitu uzsākšanu. Varat 
iestatīt, lai tā darbotos ar modinātāja signālu vai 
radio.

Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet miegā...
Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet miegā, klausoties 
savas iecienītākas radiostacijas

Radio uztveršana bez sprakšķēšanas
Sākot ar nepārtrauktu mūzikas klausīšanos līdz 
jaunākajām ziņām, šis digitālais radio ir jūsu biļete uz 
labāku klausīšanās pieredzi. DAB+ uztvērējs 
nodrošina kristāldzidru uztveri, un jūs varat iestatīt 
līdz 20 savu iecienītāko staciju sākotnējos 
iestatījumus. Nospiediet taustiņu Dynamic Bass 
Boost, lai iegūtu piepildītus zemos toņus jebkurā 
skaļumā.
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Izceltie produkti
modināšana, Radio modinātāja signāls, Modinātāja • Iesaiņojuma veids: D-kaste
•

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• DAB: III josla, Informācijas displejs, Viedā 

skenēšana, Izvēlne
• Uztvērēja joslas: FM
• Automātiska digitālā regulēšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antena: FM antena

Skaņa
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadības rotācijas/kodētājs
• Izejas jauda (RMS): 1,5 W
• Skaņu sistēma: Mono

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD
• Fona apgaismojuma krāsa: Balta
• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate, 

Zummera modinātāja signāls, Pakāpeniska 

signāla atkārtošana (snaudas režīms), Izslēgšanās 
taimeris

• Pulkstenis/versija: Digitāls

Strāvas padeve
• Elektrotīkla strāva: Maiņstrāvas tīkls
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, Īsa 

lietošanas pamācība, maiņstrāvas un līdzstrāvas 
adapteris, Garantijas sertifikāts

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

172 x 92 x 63 mm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

245 x 105 x 82 mm
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