
 

 

Philips
Órás rádió

AJL303
Ébredjen kedvenc zenéire 

és fényképeire
Miért ne kezdhetné frissen a napot egy kedves fényképpel, kedvenc dallammal vagy akár a 
természet hangjaival? A Philips AJL303 órás rádiójával fényképeket nézhet meg és zenét játszhat le 
SD-kártyáról. A beépített FM rádión pedig további zenehallgatási lehetőségeket élvezhet.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• 3,5"-es kijelző az idő, a dátum és a rádiós adatok megjelenítéséhez
• Ébredjen szerettei fotójával
• Természetes hangokra ébredve frissen kezdheti a napot
• Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni

Multimédia a keze ügyében
• SD kártyanyílás a fényképek megtekintéséhez vagy MP3 formátumú zene lejátszásához
• A fényképek nézegetése közben élvezze a zenét vagy a rádióadást
• Játssza le kedvenc diabemutatóit és fényképeit az ágya mellett

Egyszerű használat
• Kettős ébresztési idő
• FM digitális hangolás, tárolt állomások
• Kíméletes ébresztés fokozatosan emelkedő hangerővel



 Előre feltöltött nyugtató zene
Pihenjen, vagy merüljön állomba a nyugtató hangok 
mellett. A Philips órás rádió több beépített nyugtató 
zenével van ellátva. Önnek csupán választania kell, 
hogy az esőcseppek, az óceán hullámai, és más 
nyugtató zenék közül, hogy pihenése közben 
melyiket kívánja hallgatni.

3,5"-es kijelző
A 3,5"-es, nagy felbontású, színes képernyőnek 
köszönhetően a megjelenített tartalmak egyszerűen 
olvashatók. A jól látható idő, dátum és 
rádióállomásokról szóló információk mellett, 
lehetősége van kedvenc fényképét beállítani 
háttérképként.

Fényképek és diabemutatók lejátszása
Tárolja kedvenc fényképeit egy SD kártyán, és játssza 
le őket a Philips órás rádió diavetítés funkciójának 
köszönhetően. A fájlátvitel teljes körű 
támogatásának köszönhetően könnyedén és 
kényelmesen megtekintheti digitális fényképeit az SD 
kártyaaljzatnak köszönhetően. Egyszerűen helyezze 
memóriakártyáját a Philips órás rádióba, és digitális 
fényképeit közvetlenül az eszközről tekintheti meg. 
Lehetősége van emlékei újraélésére családja és 
barátai társaságában, amikor csak kívánja.
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Fénypontok
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
Médiatárolás
• Memóriakártya elérése: SD/MMC memóriakártya 

aljzat

Kényelem
• Ébresztők: Kettős ébresztési idő, Ébredés 

természetes hangra, Ébredés kedvenc 
műsorszámra

• Elalváskapcsoló: Nyugtató zene
• Háttérfény színe: Fehér
• Óra/Verzió: Digitális, Analóg

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Automatikus digitális hangolás: Van
• Programozott állomások: 20
• Hangolási sávok: FM

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: SD- és MMC-kártya
• Tömörítési formátum: MP3, WMA

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 0,5 W
• Hangrendszer: Mono

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Diabemutató MP3 lejátszással

Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,5 hüvelyk
• Felbontás: 320(Sz) x 240(M)

Csatlakoztathatóság
• DC bemenet: 5 V

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors 

telepítési útmutató, Felhasználói kézikönyv, 
Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

100 x 82 x 38 mm

Kapcsoló
• Tápellátás: Van
•
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