
 

 

Philips
Rádio relógio

Visor grande
DAB+/FM, sintonização digital
Alarme
Energia de reserva para hora e 
alarme

AJB3552
Grande ecrã. Grande som.

Acorde com um som completo. Este rádio digital DAB+ com despertador dispõe de tecnologia 

Dynamic Bass Boost para que possa desfrutar ainda mais das suas estações de rádio favoritas. Um 

simples toque num botão realça os tons graves. O ecrã grande e nítido faz com que seja fácil ver as 

horas de relance.

Formato compacta. Função versátil
• Despertar suave. O tom de alarme ou volume do rádio aumenta lentamente.
• Rádio digital DAB+/FM. Bass Boost para sons mais cheios.
• Sintonização digital com um máximo de 20 pré-sintonias
• Ecrã enorme e nítido em preto brilhante

Durma bem. Acorde suavemente
• Temporizador. Adormeça a ouvir a sua estação de rádio favorita.
• Repetição do alarme para dormir mais algum tempo.

Magnificamente simples
• Botões na parte superior para sintonização, volume, predefinições, alarme e mais
• Visor de leitura fácil com luminosidade ajustável. Escurecimento automático
• Corpo em preto mate. Construção sólida
• Dimensões: 172 x 90 x 63 mm



 Magnificamente simples
O enorme ecrã em preto brilhante indica claramente 
a hora, informações sobre a estação e a força do 
sinal DAB. Pode ajustar o brilho do visor, ou definir 
o despertador para ajustar o brilho 
automaticamente. À luz do dia continuará a 
conseguir ler as horas. À noite, o brilho do ecrã é 
reduzido para que o brilho não perturbe o seu sono.

Despertar suave
A função Despertar suave ativa um alarme que 
aumenta gradualmente para criar uma entrada 
agradável no novo dia. Pode defini-la para funcionar 
com o tom do alarme ou o rádio.

Temporizador. Adormeça...
Temporizador. Adormeça a ouvir a sua estação de 
rádio favorita.

Receção de rádio sem interferências
Desde sessões de música ininterruptas até às últimas 
novidades, este rádio digital é o seu passaporte para 
ouvir melhor. O sintonizador DAB+ oferece uma 
receção nítida e cristalina e pode definir até 20 
predefinições para as suas estações favoritas. Prima 
o botão Dynamic Bass Boost para preencher os tons 
baixos em qualquer volume.
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Destaques
Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertar • Tipo de embalagem: D-box
•

Sintonizador/receção/transmissão
• DAB: Banda III, Visor de informações, Smart Scan, 

Menu
• Bandas do sintonizador: FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antena: Antena FM

Som
• Controlo do volume: Controlo rotativo/

codificador do volume
• Potência de saída (RMS): 1,5 W
• Sistema de som: Mono

Funcionalidades
• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Branco
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

suave, Despertador com Rádio, Repetir alarme 
(snooze), Temporizador

• Relógio/Versão: Digital

Potência
• Alimentação elétrica: Alimentação CA
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Manual 

de início rápido, Adaptador CA-CC, Certificado de 
garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 172 x 92 

g x 63 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

245 x 105 x 82 mm
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