
 

 

Philips
Klokradio

AJL303
Ontwaken met uw favoriete 

muziek en foto's
Maak 's morgens een frisse start met een dierbare foto, uw favoriete nummer of geluiden 
uit de natuur. Met deze klokradio van Philips kunt u niet alleen foto's bekijken en muziek 
beluisteren vanaf uw SD-kaart, maar ook naar de ingebouwde FM-radio luisteren.

Begin de dag op uw manier
• 8,9 cm (3,5") voor weergave van de tijd, datum en radio-informatie
• Word wakker met foto's van uw geliefden
• Word wakker met geluiden uit de natuur voor een frisse start van de dag
• Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap

Multimedia binnen handbereik
• SD-kaartsleuf voor weergave van foto's of MP3-muziek
• Luister naar muziek of een radioprogramma tijdens het bekijken van foto's
• Geef uw favoriete foto's en diapresentaties naast uw bed weer

Eenvoudig te gebruiken
• Dubbele alarmtijd
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake



 Voorgeïnstalleerde ontspannende 
muziek
Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende 
geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio 
bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende 
muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van 
een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog 
veel meer om in alle rust van te genieten.

8,9 cm (3,5") scherm
Op het 8,9 cm (3,5") kleurenscherm met hoge 
resolutie is de inhoud van het scherm zeer goed 
leesbaar. Vanaf nu kunt u de tijd, datum en informatie 
van radiozenders gemakkelijk lezen. Ook kunt u uw 
favoriete foto's weergeven als 
achtergrondafbeelding.

Geef foto's en diapresentaties weer
Sla uw favoriete foto's op op een SD-kaart en geef ze 
weer als diapresentatie op uw Philips-klokradio. 
Dankzij de uitgebreide mogelijkheden voor 
bestandsoverdracht kunt u probleemloos genieten 
van de voordelen van weergaven van digitale foto's 
via de SD-kaartsleuf. U hoeft alleen maar uw 
geheugenkaart in uw Philips-klokradio te steken en 
uw digitale foto's worden rechtstreeks weergegeven 
op het apparaat. Vanaf nu kunt u uw favoriete 
momenten eindeloos opnieuw beleven met familie 
en vrienden!
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Kenmerken
• Uitgangsvermogen: 0,5 W RMS
Opslagmedia
• Toegang tot geheugenkaart: SD/MMC-kaartsleuf

Gemak
• Alarmfuncties: Tweevoudig alarm
• Kleur van achtergrondverlichting: wit
• Klok: analoog, Digitaal
• Klokverbeteringen: Ontspannende muziek, Word 

wakker met uw favoriete nummer, Word wakker 
met natuurgeluiden

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerbereik: FM
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Audioweergave
• Compatibele indelingen: MP3, WMA
• Media afspelen: SD/MMC-kaart

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Beeld/scherm
• Schermtype: LCD TFT
• Schermdiagonaal (inch): 3,5 inch
• Resolutie: 320 (B) x 240 (H)

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
• Overig: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
• Gegarandeerd: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Diepte hoofdunit: 38 mm
• Hoogte hoofdunit: 82 mm
• Breedte hoofdunit: 100 mm

Vermogen
• DC-ingangsspanning: 5 V
• Voedingstype: AC-ingang

Weergave van digitale foto's
• Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-

weergave
• Compressieformaat van foto: JPEG
•
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