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AJL303
Anna lempimusiikkisi ja -kuviesi 

herättää itsesi
Haluaisitko herätä pirteänä uuteen päivään läheisesi valokuvan viereltä tai lempikappaleita 
tai luonnon ääniä kuunnellen? Philips AJL303 -kelloradion avulla voit katsella valokuvia ja 
kuunnella musiikkia SD-kortilta. Musiikkia kuulet myös kiinteästä FM-radiosta.

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• 3,5" ajan, päivämäärän ja radiotietojen näyttö
• Anna läheisesi kuvan herättää sinut
• Herää luonnonääniin ja aloita päiväsi virkeänä
• Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti

Multimedia käden ulottuvilla
• SD-korttipaikka valokuvien katseluun tai MP3-musiikin kuunteluun
• Kuuntele musiikkia tai radiota kuvien katselun aikana
• Katsele suosikkikuviasi ja diaesityksiäsi yöpöydällä

Helppokäyttöinen
• Kaksi herätysaikaa
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Hellävarainen herätys asteittain kovenevan äänenvoimakkuuden ansiosta
 



 Valmiina rentoutumismusiikkia

Rentoudu tai nukahda rauhoittaviin ääniin. Philipsin 
kelloradioon on ladattu erilaisia 
rentoutusmusiikkikappaleita. Valitse esimerkiksi 
hiljainen sade, meren aallot tai kylpylämusiikki ja 
rentoudu.

3,5" näyttö

Sisältö on helposti luettavissa 3,5 tuuman tarkassa 
värinäytössä. Nyt voit lukea kellonajan, päiväyksen ja 
radiokanavien tiedot helposti. Voit myös määrittää 
suosikkivalokuvasi taustakuvaksi.

Katsele valokuvia ja diaesityksiä

Tallenna suosikkivalokuvasi SD-kortille ja näytä ne 
diaesityksenä Philips-kelloradiossa. Tiedostojen 
siirrettävyyden ansiosta voit katsella 
digitaalivalokuvia helposti SD-korttipaikasta. Aseta 
muistikortti Philips-kelloradioon, digitaalivalokuvat 
näytetään suoraan laitteessa. Nyt voit muistella 
hienoja hetkiä perheen ja ystävien kanssa milloin 
haluat!
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Kohokohdat
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden •
Tallennusvälineet
• Muistikorttiominaisuudet: SD/MMC-korttipaikka

Käytön mukavuus
• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, Herää 

luonnonääniin, Herätys suosikkikappaleella
• Uniajastin: Rentoutumismusiikki
• Taustaväri: valkoinen
• Kello/versio: Digitaalinen, Analoginen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen aaltoalueet: FM

Äänen toisto
• Toistomuodot: SD/MMC-kortti
• Pakkausformaatti: MP3, WMA

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 0,5 W
• Äänentoistojärjestelmä: Mono

säätö ylös/alas

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto

Kuva/näyttö
• Kuvaruututyyppi: LCD TFT
• Ruudun halkaisija (tuuma): 3,5 tuumaa
• Resoluutio: 320 (L) x 240 (K)

Liitännät
• DC-tulo: 5 V

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pika-

asennusopas, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 100 x 82 x 38 mm

Virta
• Verkkovirta
Tekniset tiedot
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