
 

 

Philips
Klokradio

Groot scherm
Digitale DAB+/FM-tuner
Alarm
Back-up voor tijd en alarm

AJB3552
Groot scherm. Groots geluid.

Word wakker met een vol geluid. Deze DAB+ digitale radio en wekker is voorzien van Dynamic Bass 

Boost zodat u nog beter van uw favoriete zenders kunt genieten. Met één druk op de knop worden 

lage tonen benadrukt. Dankzij het grote, heldere display is de tijd in één oogopslag duidelijk.

Compacte vormgeving. Veelzijdige functies
• Rustig wakker worden. De alarmtoon of het radio volume neemt langzaam toe
• DAB+/FM digitale radio. Bass Boost voor een voller geluid
• Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders
• Groot, doorzichtig/zwart display

Slaap lekker. Word rustig wakker
• Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw favoriete zender
• Alarmherhaling met extra snoozetijd

Schoonheid in eenvoud
• Knoppen aan de bovenkant voor afstemming, volume, voorkeurzenders, alarm en meer
• Eenvoudig afleesbaar display met instelbare helderheid. Automatisch dimmen
• Matzwarte behuizing. Stevige constructie
• Afmetingen: 172 x 90 x 63 mm



 Schoonheid in eenvoud
Het grote, zwartglanzende display geeft duidelijk de 
tijd, zenderinformatie en DAB-signaalsterkte weer. 
U kunt de helderheid van het display aanpassen of de 
wekker instellen om de helderheid automatisch aan 
te passen. Bij helder daglicht kunt u de tijd nog steeds 
lezen en 's nachts wordt het scherm gedimd zodat de 
gloed uw slaap niet verstoort.

Gentle Wake
De functie Gentle Wake activeert een geleidelijk 
luider wordend alarm om u rustig de dag te helpen 
beginnen. U kunt de functie gebruiken met de 
alarmtoon of de radio.

Sleeptimer. Val in slaap...
Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw 
favoriete zender

Radio-ontvangst zonder gekraak
Van non-stopmuziek tot het laatste nieuws, deze 
digitale radio zorgt voor een betere luisterervaring. 
De DAB+-tuner biedt kristalheldere ontvangst en u 
kunt maximaal 20 voorkeurzenders instellen voor 
uw favoriete zenders. Druk op de knop Dynamic 
Bass Boost om lage tonen bij elk volume op te vullen.
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Kenmerken
Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm •
Tuner/ontvangst/transmissie
• DAB: Band III, Infoscherm, Smart Scan, Menu
• Radioband: FM
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antenne: FM-antenne

Geluid
• Volumeregeling: Volumeregeling, roterend/

encoder
• Uitgangsvermogen (RMS): 1,5 W
• Geluidssysteem: Mono

Comfort
• Schermtype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

herhalen (snooze), Sleeptimer
• Klok/versie: Digitaal

Vermogen
• Netspanning: Wisselstroom
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, 

Snelstartgids, AC/DC-adapter, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

172 x 92 x 63 millimeter
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

245 x 105 x 82 millimeter
• Verpakkingstype: D-box
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