
 

 

Philips
Radio cu ceas

Afișaj mare
DAB+/FM, Acord digital
Alarmă
Ceas și alarmă de siguranţă

AJB3552
Afişaj mare. Sunet puternic.

Trezeşte-te cu sunet plin. Acest radio digital DAB+ cu ceas şi alarmă dispune de Dynamic 
Bass Boost pentru a te bucura mai mult de posturile preferate. O simplă apăsare de buton 
accentuează tonurile joase. Iar cu afişajul mare şi clar, poţi vedea uşor ora, dintr-o privire.

Formă compactă. Funcţie versatilă
• Trezire blândă. Tonul de alarmă sau volumul radioului crește lent
• Radio digital DAB+/FM. Bass Boost pentru un sunet mai amplu
• Acord digital cu până la 20 de presetări
• Afișaj mare, negru lucios, transparent

Dormi bine. Te trezești ușor
• Temporizator de oprire. Adormi ascultând postul preferat
• Repetă alarma pentru mai mult timp de somn

Minunat de simplu
• Butoane pe partea superioară pentru reglare, volum, presetări, alarmă și multe altele
• Afișaj ușor de citit cu luminozitate reglabilă. Ajustare automată
• Corp negru mat. Structură solidă
• Dimensiuni: 172x90x63 mm



 Minunat de simplu
Afișajul mare, negru și lucios indică în mod clar ora, 
informaţiile despre post și puterea semnalului DAB. 
Poţi regla luminozitatea afișajului sau seta ceasul cu 
alarmă să-și ajusteze luminozitatea automat. Veţi 
putea vedea ora și în lumina zilei. Noaptea 
luminozitatea ecranului este redusă, astfel încât să 
nu-ţi deranjeze somnul.

Trezire blândă
Funcţia de alarmă progresivă utilizează o alarmă al 
cărei volum crește treptat pentru a-ţi ușura trezirea. 
Poate suna cu tonul de alarmă sau cu radioul.

Temporizator de standby. Adormi...
Temporizator de oprire. Adormi ascultând postul 
preferat

Recepţie radio fără bruiaj
De la redarea non-stop a muzicii, până la cele mai 
recente știri, acest radio digital reprezintă 
oportunitatea de a beneficia de o audiţie mai bună. 
Tunerul DAB+ oferă o recepţie extrem de clară și 
poţi configura până la 20 de presetări pentru 
posturile preferate. Apasă pe butonul Dynamic Bass 
Boost pentru a accentua tonurile joase la orice 
volum.
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Repere
buzzer, Trezire blândă, Alarmă radio, Repetare •
Tuner/Recepţie/Transmisie
• DAB: Band III, Afișare informaţii, Smart Scan, 

Meniu
• Benzi pentru tuner: FM
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antenă: Antenă FM

Sunet
• Controlul volumului: Control volum codor/rotativ
• Putere de ieșire (RMS): 1,5 W
• Sistem audio: Mono

Confort
• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

alarmă (snooze), Temporizator de standby
• Ceas/Versiune: Digital

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: Alimentare CA
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Adaptor CA/CC, Certificat de 
garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 172 x 92 x 63 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

245 x 105 x 82 mm
• Tip ambalaj: D-box
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