
 

 

Philips
Rádiobudík

Veľký displej
DAB+/FM, digitálne ladenie
Budík
Zálohovaný čas a budík

AJB3552
Veľký displej. Mohutný zvuk.

Prebuďte sa do plného zvuku. Tento DAB+ digitálny rádio budík sa vyznačuje funkciou dynamického 

zvýraznenia basov (Dynamic Bass Boost) pre lepší zážitok z počúvania vašich obľúbených staníc. 

Jednoduchým stlačením tlačidla sa zvýraznia nízke tóny. Veľký a zreteľný displej uľahčuje odčítanie času 

hneď na prvý pohľad.

Kompaktný tvar. Univerzálna funkčnosť.
• Jemné zobudenie. Tón budíka alebo hlasitosť rádia sa pomaly zvyšuje
• Digitálne rádio DAB+/FM. Zvýraznenie basov pre plnší zvuk
• Digitálne ladenie s až 20 predvoľbami
• Veľký jasný čierny lesklý displej

Spite dobre. Zobuďte sa príjemne
• Časovač vypnutia. Zaspávajte pri počúvaní vašej obľúbenej stanice
• Opakované budenie s možnosťou dlhšieho zdriemnutia

Krásne jednoduché
• Tlačidlá navrchu na ladenie, hlasitosť, predvoľby, budík a iné
• Ľahko čitateľný displej s nastaviteľným jasom. Automatické stlmenie
• Matné čierne telo. Pevná konštrukcia
• Rozmery: 172 x 90 x 63 mm



 Krásne jednoduché
Veľký lesklý čierny displej jasne zobrazuje čas, 
informácie o stanici a silu signálu DAB. Môžete 
upraviť jas displeja alebo nastaviť budík tak, aby 
automaticky upravoval jas. Za jasného denného 
svetla stále uvidíte čas. V noci sa displej stlmí, aby 
svetlo nerušilo váš spánok.

Jemné zobudenie
Funkcia jemného zobudenia vás príjemne zobudí do 
nového dňa budíkom s postupne sa zvyšujúcou 
intenzitou. Môžete si vybrať, či vás zobudí zvuk 
budíka alebo rádia.

Časovač vypnutia. Zaspávajte pri...
Časovač vypnutia. Zaspávajte pri počúvaní vašej 
obľúbenej stanice

Rozhlasový príjem bez praskania
Toto digitálne rádio je vašou vstupenkou k lepšiemu 
počúvaniu – od nepretržitej hudby až po najnovšie 
správy. Tuner DAB+ poskytuje krištáľovo čistý 
príjem a môžete nastaviť až 20 predvolených 
obľúbených staníc. Stlačením tlačidla Dynamické 
zvýraznenie basov vyplníte nízke tóny pri akejkoľvek 
hlasitosti.
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Hlavné prvky
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, • Typ balenia: D-box
•

Tuner/Príjem/Vysielanie
• DAB: Pásmo III, Info displej, Smart Scan, Ponuka
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 20 (FM), 20 (DAB)
• Anténa: FM anténa

Zvuk
• Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. 

hlasitosti
• Výstupný výkon (RMS): 1,5 W
• Zvukový systém: Monofónny

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD
• Farba podsvietenia: Biela

Budík - alarm, Jemné zobudenie, Rádiobudík, 
Opakovaný budík (zdriemnutie), Časovač vypnutia

• Hodiny/Verzia: Digitálny

Príkon
• Napájanie zo siete: Napájanie AC
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Stručná príručka spustenia, Adaptér AC/DC, 
Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 172 x 92 x 63 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 245 x 105 x 82 mm
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