
 

 

Philips
Klockradio

Stor skärm
DAB+/FM, digitalmottagare
Larm
Backup för tid och larm

AJB3552
Stor display. Stort ljud.

Vakna till ett fylligt ljud. Den här DAB+-digitalradion med väckarklocka har Dynamic Bass 
Boost så att du får ut mer av dina favoritstationer. En enkel knapptryckning förstärker låga 
toner. Den stora, tydliga displayen gör det enkelt att snabbt se tiden.

Kompakt format. Flexibel funktion
• Behaglig uppvakningsfunktion. Alarmsignalen eller radions volym ökar långsamt
• DAB+-/FM-digitalradio. Basförstärkning för fylligare ljud
• Digitalmottagare med upp till 20 snabbval
• Stor, tydlig svart högblank skärm

Sov gott. Vakna mjukt
• Insomningstimer. Somna till din favoritradiokanal
• Repeterande larm för extra snoozetid

Vackert enkel
• Knappar på ovansidan för inställning, volym, snabbval, alarm med mera
• Tydlig display med justerbar ljusstyrka. Automatisk dimning
• Mattsvart hölje. Stabil konstruktion
• Mått: 172 x 90 x 63 mm



 Vackert enkel
Den stora svarta högblanka displayen visar tydligt tid, 
stationsinformation och DAB-signalstyrka. Du kan 
justera displayens ljusstyrka eller ställa in den här 
väckarklockan för att justera ljusstyrkan automatiskt. 
Du kan se tiden även i starkt dagsljus. På kvällen 
dimmas displayen så att den inte stör din sömn.

Behaglig uppvakningsfunktion
Funktionen Behaglig uppvakning utlöser ett gradvis 
ökande alarm så att du vaknar försiktigt. Du kan ställa 
in den så att den fungerar med alarmsignalen eller 
radion.

Insomningstimer. Somna …
Insomningstimer. Somna till din favoritradiokanal

Störningsfri radiomottagning
Den här digitalradion är din biljett till en bättre 
lyssningsupplevelse, både för musik och nyheter. 
DAB+-radion ger kristallklar mottagning och du kan 
ställa in upp till 20 snabbval för dina favoritkanaler. 
Tryck på knappen Dynamic Bass Boost för att fylla ut 
låga toner oavsett volym.
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Funktioner
Behaglig uppvakningsfunktion, Radiolarm/ • Förpackningstyp: D-box
•

Mottagare/mottagning/sändning
• DAB: Band III, Information, Smart Scan, Meny
• Radioband: FM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll
• Uteffekt (RMS): 1,5 W
• Ljudsystem: Mono

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion

• Klocka/version: Digital

Effekt
• Nätström: Nätuttag
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Snabbstartguide, Nätadapter, Garanticertifikat

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 172 x 92 x 63 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

245 x 105 x 82 mm
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