
 

 

Philips
Радиочасовник

AJL303
Събуждайте се с любимата 

си музика и снимки
Защо да не започнете деня свежи със снимка на любимия човек, любима песен или дори 
звук от природата? Радиочасовникът Philips AJL303 ви позволява да гледате снимки и 
да слушате музика от своята SD карта. Слушайте и музика от вграденото FM радио.

Започнете деня по ваш начин
• Дисплей 3,5" за гледане на часа, датата и информация за радиото
• Събуждайте се със снимките на любимите хора
• Събудете се със звуци от природата и започнете деня на чисто
• Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко

Мултимедия в ръката ви
• Слот за SD карта за показване на снимки и изпълнение на MP3 музика
• Слушайте музика или радиопредавания, докато разглеждате снимки
• Показвайте любимите си снимки и слайдшоу на нощното си шкафче

Лесна употреба
• Двоен будилник
• Цифрова настройка с настроени станции
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие



 Фабрично записана отморяваща 
музика
Отпуснете се или заспете под успокояващите 
звуци. Радиото с часовник Philips Clock е 
заредено с много изпълнения на релаксираща 
музика. Просто избирайте между дъждовен шум, 
океански вълни, музика за минерален център и 
много други, за да се радвате на релаксиращия 
комфорт.

Дисплей 3,5"
3,5-инчовият цветен екран с висока разделителна 
способност позволява лесно разчитане на 
съдържанието на екрана. Сега можете лесно да 
гледате часа, датата и информация за 
радиостанциите. Можете също да показвате 
любимата си снимка като фонов образ.

Показвайте снимки и слайдшоу
Съхранявайте любимите си снимки на SD карта и 
ги изпълнявайте в слайдшоу на своето радио с 
часовник Philips. Благодарение на пълните 
възможности за прехвърляне на файлове, можете 
лесно да изпитате удобството и забавлението от 
показването на цифрови снимки чрез слота за SD 
карта. Просто поставете своята карта с памет в 
радиото с часовник Philips, и вашите цифрови 
снимки ще се изпълняват директно на 
устройството. Сега можете да оживите своите 
любими моменти със семейството и приятелите 
винаги, когато поискате!
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Акценти
нагоре/надолу •
Носители за съхранение на данни
• Достъп до карти с памет: Слот за карти SD/

MMC

Удобство
• Аларми: Двоен будилник, Събуждане със звуци 
от природата, Събуждане с любима песен

• Таймер за заспиване: Отморяваща музика
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Часовник/версия: Цифров, Аналогов

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Честотни диапазони на тунера: FM

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: Карта SD/MMC
• Формат на компресиране: MP3, WMA

Звук
• Изходна мощност (RMS): 0,5 W
• Звукова система: Моно
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• Размер на екрана по диагонал (инча): 3,5 инч
• Разделителна способност: 320 (Ш) x 240 (В)

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 5 V

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, 
Ръководство за бързо инсталиране, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

100 x 82 x 38 мм

Мощност
• Мрежово захранване
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