Philips
Radiobudík

AJL303

Probouzejte se oblíbenou
hudbou a fotografiemi
Nechcete začít nový den pohledem na fotografii svých milovaných, poslechem oblíbené melodie anebo
dokonce zvuku přírody? Radiobudík Philips AJL303 umožňuje zobrazit fotografie a poslouchat hudbu
z paměťové karty SD. Hudbu si můžete vychutnat také z vestavěného rádia VKV.
Začněte den podle sebe
• 3,5" displej zobrazující čas, datum a informace o rádiu
• Probuďte se s fotografiemi svých milovaných
• Probouzejte se za zvuků přírody a svižně začněte nový den
• Přednastavená relaxační hudba vás pokojně uspí
Multimédia na dosah ruky
• Slot pro paměťové karty SD umožňující přehrávání fotografií nebo hudby ve formátu MP3
• Vychutnejte si hudbu nebo rozhlasové vysílání při prohlížení fotografií
• Přehrávejte si oblíbené fotografie a prezentace na nočním stolku
Snadné použití
• Dvojité buzení
• Digitální tuner VKV s předvolbami
• Jemné buzení se sílící hlasitostí
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Radiobudík

Specifikace
Úložná média

• Přístup na paměťovou kartu: Slot pro paměťové
karty SD/MMC

Pohodlí

Přednosti
Zobrazení fotografií

• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním
formátu MP3

• Budíky: Dvojité buzení, Probouzejte se za zvuků
přírody, Vstávejte při své oblíbené skladbě
• Časovač: Relaxační hudba
• Barva podsvětlení: Bílý
• Hodiny/verze: Digitální, Analogový

Obraz/displej

Tuner/příjem/vysílání

• Vstup pro stejnosměrné napájení: 5 V

•
•
•
•

Anténa: Anténa VKV
Automatické digitální ladění: Ano
Předvolby stanic: 20
Pásma tuneru: VKV

Přehrávání zvuku

• Typ obrazovky: LCD TFT
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,5 palec
• Rozlišení: 320 (Š) x 240 (V)

Možnosti připojení
Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./
stejnosm., Stručný návod k instalaci, Uživatelský
manuál, Záruční list

• Média pro přehrávání: Karta SD/MMC
• Kompresní formát: MP3, WMA

Rozměry

Zvuk

Spotřeba

• Výstupní výkon (RMS): 0,5 W
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

• Rozměry výrobku (Š x V x H): 100 x 82 x 38 mm
• Napájení ze sítě: Ano
•
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Přednastavená relaxační hudba

Odpočívejte nebo usínejte za zvuků klidné hudby. Na
radiobudíku Philips je přednastavena řada
relaxačních skladeb. Vyberte si ze zvuků deště, vln
oceánu, lázeňské hudby apod., abyste si užili pohody
a relaxace.

3,5" displej

3,5" barevný displej s vysokým rozlišením umožňuje
snadnou čitelnost obsahu na obrazovce. Nyní si
můžete na obrazovce lehce přečíst čas, datum a
informace o rádiových stanicích. Můžete si také na
pozadí zobrazit svůj oblíbený snímek.

Přehrávejte fotografie a prezentace

Uložte své oblíbené fotografie na kartu SD a
přehrejte si je jako prezentaci na radiobudíku. Díky
kompletní přenositelnosti souborů, si můžete užít
více pohodlí a zábavy, když budete ukazovat své
digitální fotografie prostřednictvím slotu karty SD.
Stačí jen vložit svoji paměťovou kartu do
radiobudíku Philips, vaše digitální snímky se zobrazí
přímo na zařízení. Teď si můžete oživit své
vzpomínky s rodinou nebo s přáteli, kdykoli chcete.

