
 

 

Philips
Klokkeradio

Stor skjerm
DAB+/FM, digital tuning
Alarm
Tids- og alarm-backup

AJB3552
Stor skjerm. Stor lyd.

Våkne til fyldig lyd. Denne digitale DAB+-alarmklokkeradioen har dynamisk bassforsterkning 
som gjør favorittstasjonene dine enda bedre. Med et enkelt tastetrykk kan du fremheve de 
lave tonene. Den store, klare skjermen gjør det enkelt å se hva klokken er.

Kompakt form. Allsidig funksjon
• Myk oppvåkning. Behagelig stigende alarmtone eller radiovolum
• DAB+- / digital FM-radio. Bassforsterkning som gir fyldigere lyd
• Digital søking med opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner
• Stor og klar skjerm med svartglans

Sov godt. Våkne gradvis.
• Sleep Timer. Sovne mens du lytter til favorittkanalen din
• Gjentakende alarm for ekstra slumretid

Vakker og enkel
• De øverste knappene angir innstillinger, volum, forhåndsinnstillinger, alarm med mer
• Leservennlig skjerm med justerbar lysstyrke. Automatisk dimmer
• Matt svart kropp. Solid konstruksjon
• Mål: 172 x 90 x 63 mm



 Vakker og enkel
Den store skjermen med svartglans viser tydelig 
informasjon om tid, stasjoninformasjon, og DAB-
signalstyrke. Du kan justere lysstyrken på skjermen 
eller angi at alarmklokken justerer lysstyrken 
automatisk. I sterkt dagslys ser du fortsatt 
klokkeslettet. Om kvelden er skjermen nedtonet slik 
at lyset ikke forstyrrer søvnen din.

Myk oppvåkning
Myk oppvåkning-funksjonen har en gradvis økende 
alarm for å gjøre deg klar for dagen. Du kan sette den 
til å fungere med alarmlyd eller radio.

Sleep Timer. Søvndyssende ...
Sleep Timer. Sovne mens du lytter til favorittkanalen 
din

Radiomottak helt uten knitring
Den digitale radioen er din billett til en bedre 
lytteopplevelse – fra uavbrutt musikk til de siste 
nyhetene. DAB+-tuneren gir krystallklar dekning, og 
du kan angi opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner som 
favorittstasjonene dine. Trykk på knappen for 
dynamisk bassforsterkning for å gjøre de dype 
tonene fyldigere – uansett volum.
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Høydepunkter
Summealarm, Myk oppvåkning, Radioalarm, • Emballasjetype: D-boks
•

Tuner/mottak/overføring
• DAB: Bånd III, Infovisning, Smart Scan, Meny
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antenne: FM-antenne

Lyd
• Volumkontroll: Volumkontroll roterende/koder
• Utgangseffekt (RMS): 1,5 W
• Lydsystem: Mono

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer
• Klokke/versjon: Digital

Drift
• Strømnett: AC-strømnett
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, 

Hurtigstartveiledning, AC/DC-adapter, 
Garantisertifikat

Mål
• Produktmål (B x H x D): 172 x 92 x 63 millimeter
• Emballasjemål (B x H x D): 

245 x 105 x 82 millimeter
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