
 

 

Philips
Radiobudzik

AJL303
Obudź się przy ulubionej muzyce 

lub widoku ulubionego zdjęcia
Dlaczego nie rozpocząć dnia, budząc się przy widoku ulubionego zdjęcia, ulubionej muzyce, 
a nawet przy dźwiękach natury? Radiobudzik Philips AJL303 pozwala oglądać zdjęcia i słuchać 
muzyki z karty SD. Możesz także słuchać muzyki z wbudowanego radia FM.

Zacznij dzień, jak lubisz
• Wyświetlacz 3,5" do wyświetlania daty, godziny i informacji o stacjach radiowych
• Zobacz zdjęcia ukochanych osób zaraz po przebudzeniu
• Dźwięki natury pomogą Ci się obudzić i dobrze zacząć nowy dzień
• Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć

Multimedia w zasięgu ręki
• Gniazdo kart SD do odtwarzania zdjęć lub muzyki w formacie MP3
• Słuchaj muzyki lub radia podczas oglądania zdjęć
• Oglądaj ulubione zdjęcia i pokazy slajdów tuż obok łóżka

Łatwa w obsłudze
• Godzina podwójnego alarmu
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Łagodne budzenie dzwonkiem o narastającej głośności



 Muzyka relaksacyjna zapisana w pamięci
Zrelaksuj się lub zaśnij, słuchając łagodnych 
dźwięków. Radiobudzik firmy Philips wyposażono w 
zestaw gotowych utworów muzyki relaksacyjnej. 
Wystarczy wybrać odgłosy deszczu, fal oceanu, 
muzyki w spa lub inne, aby zrelaksować się i cieszyć 
się komfortem.

Wyświetlacz 3,5"
Kolorowy wyświetlacz 3,5" o wysokiej 
rozdzielczości poprawia czytelność wyświetlanej 
zawartości. Możesz teraz łatwiej odczytać godzinę, 
datę i informacje nadawane przez stacje radiowe. 
Możesz również wyświetlić swoje ulubione zdjęcie 
jako tło.

Oglądaj zdjęcia i pokazy slajdów
Zapisz swoje ulubione zdjęcia na karcie SD i wyświetl 
je za pomocą funkcji slajdów w radiobudziku firmy 
Philips. Dzięki pełnej obsłudze przesyłania plików 
można cieszyć się wygodnym dostępem do 
cyfrowych fotografii i łatwym sposobem ich 
prezentacji za pośrednictwem gniazda kart SD. Po 
prostu wsuń kartę pamięci do radiobudzika Philips, 
aby wyświetlić zdjęcia bezpośrednio na urządzeniu. 
Możesz teraz wspominać ulubione momenty z 
rodziną i przyjaciółmi, kiedy tylko zechcesz!
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Zalety
głośności •
Nośnik pamięci
• Dostęp do karty pamięci: Gniazdo karty SD/MMC

Udogodnienia
• Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, Budzenie 

przy dźwiękach natury, Budzenie ulubioną ścieżką
• Wyłącznik czasowy: Muzyka relaksacyjna
• Kolor podświetlenia: Biały
• Zegar/wersja: Cyfrowe, Analogowy

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena zakresu UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Pasma tunera: FM

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Karty SD/MMC
• Format kompresji: MP3, WMA

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 0,5 W
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

dźwiękiem MP3

Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• Długość przekątnej ekranu (cale): 3,5 cale
• Rozdzielczość: 320 (szer.) x 240 (wys.)

Możliwości połączeń
• Wejście prądu stałego: 5 V

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Instrukcja szybkiej instalacji, 
Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

100 x 82 x 38 mm

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe
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