
 

 

Philips
Rádio Relógio

AJL303
Acorde com a sua música e 

fotografias favoritas
Por que não acordar com a fotografia de uma pessoa especial, ao som da natureza ou da 
sua música favorita? O Rádio Relógio Philips AJL303 permite-lhe ver fotografias e ouvir 
músicas no seu cartão SD. Desfrute também de música no rádio FM incorporado.

Comece o dia à sua maneira
• Visor de 3,5" para data, hora e apresentação de informações de rádio
• Acorde com as fotografias das pessoas mais especiais
• Comece um novo dia acordando ao som da natureza
• A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso

Multimédia à distância dos seus dedos
• Ranhura para cartões SD para fotografias ou reprodução de música em MP3
• Desfrute de música ou transmissões de rádio enquanto vê fotografias
• Veja as suas fotografias e apresentações de diapositivos favoritas na cama

Fácil de utilizar
• Alarme duplo
• Sintonia digital FM com pré-sintonias
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável



 Música para descontrair pré-carregada
Descontraia ou adormeça com sons tranquilizantes. 
O rádio relógio Philips inclui várias músicas de 
relaxamento. Só tem de escolher entre o som da 
chuva, das ondas ou música de spa - entre muitos 
outros - para desfrutar num conforto relaxante.

Visor de 3,5"
O ecrã a cores de alta resolução de 3,5" permite uma 
fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver 
facilmente as horas, a data e a informação sobre a 
estação de rádio. Pode ainda colocar a sua fotografia 
favorita como imagem de fundo.

Veja fotografias e apresentações de 
diapositivos
Guarde as suas fotografias favoritas num cartão SD e 
reproduza-as numa apresentação no seu rádio 
relógio Philips. Graças à total compatibilidade para 
transferência de ficheiros, pode desfrutar facilmente 
da comodidade e diversão de apresentar fotografias 
digitais através da ranhura para cartões SD. Basta 
inserir o seu cartão de memória no rádio relógio 
Philips - as suas fotografias digitais serão 
reproduzidas directamente no dispositivo. Agora, 
pode reviver os seus momentos favoritos com a 
família e amigos sempre que desejar!
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Destaques
cima/baixo
Suporte de armazenamento
• Acesso ao Cartão de Memória: Ranhura para 

cartão SD/MMC

Comodidade
• Alarmes: Alarme duplo, Acorde ao som da 

natureza, Acordar com faixa favorita
• Temporizador: Música para descontrair
• Cor da retroiluminação: Branco
• Relógio/Versão: Digital, Analógico

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: Cartão SD/MMC
• Formato de compressão: MP3, WMA

Som
• Potência de saída (RMS): 0,5 W
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Slideshow com 

reprodução de MP3

Imagem/Visualização
• Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,5 polegada
• Resolução: 320 (L) x 240 (A)

Conectividade
• Entrada CC: 5 V

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Guia de 

instalação rápida, Manual do utilizador, Certificado 
de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

100 x 82 x 38 mm

Alimentação
• Alimentação eléctrica
•
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