
 

 

Philips
Radio cu ceas

AJL303
Treziţi-vă cu muzica şi 

fotografiile preferate
De ce să nu începeţi o nouă zi trezindu-vă cu o fotografie îndrăgită, o melodie preferată sau chiar 
sunetul naturii? Radio-ul cu ceas Philips AJL303 vă permite să vizualizaţi fotografii şi să ascultaţi 
muzică de pe cardul dvs. SD. Bucuraţi-vă de asemenea de muzică de la radio-ul FM integrat.

Începeţi ziua cum doriţi
• Afișaj de 3,5" pentru vizualizarea orei, datei și informaţiilor radio
• Treziţi-vă având în faţa ochilor fotografiile celor dragi
• Treziţi-vă în sunetele naturii și începeţi o nouă zi
• Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiţi liniștiţi

Multimedia la vârfurile degetelor
• Slot pentru card SD pentru fotografii sau redare de muzică MP3
• Ascultaţi muzică sau transmisiuni radio în timp ce priviţi fotografiile
• Redaţi fotografiile și prezentările favorite în dreptul patului

Ușor de utilizat
• Oră de alarmă dublă
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută



 Muzică de relaxare preîncărcată
Relaxaţi-vă sau adormiţi ascultând sunete liniștitoare. 
Radioul cu ceas Philips are preîncărcate mai multe 
piese muzicale pentru relaxare. Alegeţi dintre 
sunetul ploii de vară, valurile oceanului, muzica 
pentru spa și multe altele pentru a vă relaxa.

Afișaj 3,5"
Ecranul color de 3,5" cu rezoluţie înaltă facilitează 
citirea ușoară a conţinutului. Acum puteţi citi cu 
ușurinţă ora, data și informaţiile despre posturile de 
radio. De asemenea, puteţi afișa fotografia favorită ca 
imagine de fundal.

Redaţi fotografii și prezentări
Păstraţi-vă fotografiile favorite pe un card SD și 
redaţi-le sub formă de prezentare de diapozitive pe 
radioul cu ceas Philips. Datorită capacităţii complete 
de transfer al fișierelor, vă puteţi bucura cu ușurinţă 
de confortul și distracţia afișării fotografiilor digitale 
prin slotul pentru card SD. Introduceţi cardul de 
memorie în radioul cu ceas Philips și fotografiile 
digitale vor fi redate direct pe dispozitiv. Acum puteţi 
retrăi momentele preferate împreună cu familia și 
prietenii în orice moment!
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Repere
• Controlul volumului: Reglarea volumului •
Suport de stocare
• Acces card de memorie: Slot pentru card SD/MMC

Confort
• Alarme: Oră de alarmă dublă, Trezire cu sunetele 

naturii, Trezire cu piesa favorită
• Cronometru oprire: Muzică de relaxare
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Ceas/Versiune: Digital, Analogic

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Benzi pentru tuner: FM

Redare audio
• Medii de redare: Card SD/MMC
• Format compresie: MP3, WMA

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 0,5 W
• Sistem audio: Mono

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare 

cu redare de MP3-uri

Imagine/Ecran
• Tip ecran: LCD TFT
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 3,5 inch
• Rezoluţie: 320(l) x 240(Î)

Conectivitate
• Intrare CC: 5 V

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

instalare rapidă, Manual de utilizare, Certificat de 
garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 100 x 82 x 38 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea
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