
 

 

„Philips“
Laikrodis-radijas

Didelis ekranas
DAB+ / FM, skaitmeninis 
derinimas
Žadintuvas
Laiko ir žadintuvo išsaugoj. 
funkcija

AJB3552
Didelis ekranas. Didelis garsas.

Pabuskite klausydamiesi visu garsu. Šis DAB+ skaitmeninis žadintuvas su radiju turi dinaminio žemųjų 

dažnių sustiprinimo funkciją, kad labiau mėgautumėtės mėgstamomis stotimis. Paprastu mygtuko 

paspaudimu sustiprinsite žemus tonus. Dideliame, aiškiame ekrane lengvai pamatysite laiką vos 

žvilgtelėję.

Kompaktiška forma. Universalus veikimas
• Ramus pabudimas. Žadintuvo melodija arba radijo garsas iš lėto didėja
• DAB+ / FM skaitmeninis radijas. Žemųjų dažnių sustiprinimas platesnio diapazono garsui
• Skaitmeninis nustatymas ir iki 20 iš anksto pasirenkamų stočių
• Didelis, aiškus, juodas ir blizgus ekranas

Miegokite gerai. Pabuskite ramiai
• Išsijungimo laikmatis. Užsnūskite klausydamiesi mėgstamos stoties
• Kartoti signalą, kad būtų galima dar šiek tiek nusnūsti

Nuostabiai paprastas
• Reguliavimo, garsumo, išankstinių nustatymų, žadintuvo ir kt. mygtukai ant viršaus
• Ekranas su lengvai įskaitomais rodmenimis ir reguliuojamu ryškumu. Automatinis užtemdymas
• Matinis, juodas korpusas. Tvirta konstrukcija
• Matmenys: 172 x 90 x 63 mm



 Nuostabiai paprastas
Dideliame, blizgiame ir juodame ekrane aiškiai 
matomas laikas, stoties informacija ir DAB signalo 
stiprumas. Galite reguliuoti ekrano ryškumą, arba 
nustatyti žadintuvą automatiškai reguliuoti ryškumą. 
Ryškioje dienos šviesoje vis tiek matysite laiką. Naktį 
ekranas patamsėja, kad švytėjimas netrikdytų jūsų 
miego.

Švelnus žadinimas
Ramaus pabudimo funkcija įjungia palaipsniui 
garsėjantį žadintuvą, kad dieną pradėtumėte ramiai. 
Galite nustatyti įjungti žadintuvo melodiją arba radiją.

Išsijungimo laikmatis. Užsnūskite...
Išsijungimo laikmatis. Užsnūskite klausydamiesi 
mėgstamos stoties

Radijo signalų priėmimas be triukšmo
Nuo nuolatinės muzikos iki naujausių žinių – šis 
skaitmeninis radijas yra bilietas į geresnį klausymą. 
DAB+ derintuvas pasižymi itin aiškių signalų 
priėmimu ir galite nustatyti iki 20 mėgstamų stočių 
išankstinių nustatymų. Paspauskite dinaminio žemųjų 
dažnių sustiprinimo mygtuką, kad žemieji dažniai 
būtų stiprūs klausant bet kokiu garsumu.
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Ypatybės
žadintuvas, kartoti signalą (snausti), Išsijungimo •
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• DAB: III juosta, Informacinis ekranas, Išmanusis 

skenavimas, Meniu
• Imtuvo diapazonas: FM
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antena: FM antena

Garsas
• Garsumo reguliatorius: Garsumo valdymo ratukas 

/ koduotuvas
• Išvesties galia (RMS): 1,5 W
• Garso sistema: Mono

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD
• Fono spalva: Balta
• Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, 

žadintuvas su signalu, Švelnus žadinimas, radijo 

laikmatis
• Laikrodis / versija: Skaitmeninis

Maitinimas
• Elektros energija: Maitinimo kintamoji srovė
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz

Priedai
• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Greitos 

pradžios vadovas, AC-DC adapteris, Garantijos 
lapas

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

172 x 92 x 63 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

245 x 105 x 82 mm
• Pakuotės tipas: „D-box“
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