
 

Philips
Klokkeradio

AJL303
Våkne til favorittmusikken 

og -bildene
Hvorfor ikke begynne dagen friskt med å våkne til bildet av en du er glad i, favorittsangen 
eller lyder fra naturen? Med Philips' klokkeradio AJL303 kan du se på bilder og høre på 
musikk fra SD-kortet. Du kan også nyte musikk fra den innebygde FM-radioen.

Start dagen på din måte
• 3,5" display for å vise klokkeslett, dato og radioinfo
• Våkn opp med bilder av dine kjære
• Våkn opp til naturens lyder og start dagen med friskt mot.
• Med den forhåndslastede rolige musikken sovner du i fred.

Multimedia for hånden
• SD-kortspor for avspilling av bilder eller MP3-musikk
• Hør på musikk eller radiosending mens du ser på bilder
• Spill av favorittbildene dine og bildeserievisninger ved sengen

Lett å bruke
• To vekketidinnstillinger
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
 



 Forhåndslastet rolig musikk

Slapp av eller sovne til fredelige lyder. Philips-
klokkeradioen leveres med flere forhåndslastede 
avslappende musikkstykker. Velg mellom 
regnskurer, bølger på havet, spa-musikk og mye mer.

3,5" display

Fargeskjermen på 3,5" med høy oppløsning gjør det 
enklere å se innholdet på skjermen. Nå kan du enkelt 
se klokkeslettet, datoen og informasjonen fra 
radiostasjonene. Du kan også vise favorittbildet ditt 
som bakgrunnsbilde.

Spill av bilder og bildeserievisninger

Lagre favorittbildene på et SD-kort, og spill dem av i 
en lysbildefremvisning på Philips-klokkeradioen. 
Takket være fullstendig filoverføring kan du enkelt 
vise digitale bilder via SD-kortsporet. Sett inn 
minnekortet i Philips-klokkeradioen, og de digitale 
bildene vises direkte på enheten. Nå kan du 
gjenoppleve favoritthøyeblikkene med familie og 
venner når du vil!
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Høydepunkter
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned •
Lagringsmedium
• Minnekorttilgang: SD/MMC-kortspor

Anvendelighet
• Alarmer: To vekketidinnstillinger, Våkn opp til 

naturlyder, Våkn opp til favorittlåten din
• Sleep Timer: Rolig musikk
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Klokke/versjon: Digital, Analog

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: SD/MMC-kort
• Komprimeringsformat: MP3, WMA

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 0,5 W
• Lydsystem: Mono

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-

avspilling

Bilde/skjerm
• Skjermtype: LCD TFT
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 3,5 tomme
• Oppløsning: 320 (B) x 240 (H)

Tilkoblingsmuligheter
• DC-inngang: 5 V

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, 

Hurtiginstallasjonsguide, Bruksanvisning, 
Garantisertifikat

Mål
• Produktmål (B x H x D): 100 x 82 x 38 mm

Strøm
• Lysnett
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