
 

 

Philips
Radiobudzik

Duży wyświetlacz
DAB+/FM, cyfrowe strojenie
Budzik
Podtrzymywanie zasilania

AJB3552
Duży wyświetlacz i 

potężny dźwięk.
Daj się obudzić bogatym dźwiękiem. Ten cyfrowy radiobudzik DAB+ ma funkcję dynamicznego 
wzmocnienia basów zapewniającą lepsze brzmienie ulubionych stacji. Aby podkreślić niskie tony, 
wystarczy nacisnąć przycisk. Duży, czytelny wyświetlacz ułatwia szybkie sprawdzanie godziny.

Kompaktowa konstrukcja i wszechstronna funkcjonalność
• Łagodne budzenie dzięki subtelnie narastającemu tonowi budzika lub radia
• DAB+ / cyfrowe radio FM. Wzmocnienie tonów niskich zapewniające pełniejszy dźwięk
• Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji
• Duży i wyraźny wyświetlacz o czarnym połyskującym wykończeniu

Śpij dobrze, obudź się łagodnie
• Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej stacji
• Funkcja powtarzania budzenia zapewnia dodatkową drzemkę

Piękny i prosty
• Na górze znajdują się przyciski do strojenia, ustawiania głośności, programowania, budzika i nie 

tylko
• Czytelny wyświetlacz o regulowanej jasności. Automatycznie przyciemnianie
• Czarny matowy korpus. Solidna konstrukcja
• Wymiary: 172 x 90 x 63 mm



 Piękny i prosty
Czarny połyskujący wyświetlacz wyraźnie pokazuje 
czas, informacje na temat stacji oraz siłę sygnału 
DAB. Użytkownik ma możliwość dostosowania 
jasności wyświetlania lub ustawienia budzika w taki 
sposób, aby automatycznie dostosowywał jasność. 
W bardzo jasnym świetle dziennym można bez 
problemu odczytać godzinę, a w nocy wyświetlacz 
jest przyciemniany, aby nie przeszkadzał podczas snu.

łagodne budzenie
Funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym 
tonem budzika lub radiem — w zależności od 
Twojego wyboru — i subtelnie wprowadzi Cię w 
dzień.

Wyłącznik czasowy umożliwiający 
zasypianie...
Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy 
ulubionej stacji

Odbiór radia bez zakłóceń
Od muzyki po najnowsze wiadomości — to cyfrowe 
radio jest Twoją przepustką do bardziej 
komfortowego słuchania. Tuner DAB+ zapewnia 
wyraźny odbiór bez zakłóceń, a dodatkową zaletą 
jest możliwość zaprogramowania do 20 ulubionych 
stacji radiowych. Naciśnij przycisk dynamicznego 
wzmocnienia basów, aby wypełnić niskie tony przy 
dowolnym poziomie głośności.
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Zalety
brzęczykiem, łagodne budzenie, Budzenie radiem, • Rodzaj opakowania: D-box
•

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Funkcja DAB: Zakres III, Wyświetlacz 

informacyjny, Smart Scan, Menu
• Pasma tunera: FM
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antena: Antena FM

Dźwięk
• Regulacja głośności: Pokrętło/koder regulacji 

głośności
• Moc wyjściowa (RMS): 1,5 W
• System dźwięku: Mono

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Kolor podświetlenia: Biały
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

Powtarzanie budzenia (drzemka), Wyłącznik 
czasowy

• Zegar/wersja: Cyfrowy

Moc
• Zasilanie sieciowe: AC (zasilanie sieciowe)
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Skrócona 

instrukcja obsługi, Zasilacz sieciowy stabilizowany, 
Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

172 x 92 x 63 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

245 x 105 x 82 mm
Data wydania 2022-04-24

Wersja: 3.0.7

12 NC: 8670 000 81533
EAN: 87 12581 61937 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

Dane techniczne
Radiobudzik
Duży wyświetlacz DAB+/FM, cyfrowe strojenie, Budzik, Podtrzymywanie zasilania

http://www.philips.com

