
 

 

Philips
Rádiobudík

AJL303
Zobuďte sa s vašimi obľúbenými 

melódiami a fotografiami
Prečo nezačať deň sviežo? Prebúdzajte sa s fotografiami tých, ktorí sú vám najcennejší, na obľúbenú 
melódiu či dokonca zvuky prírody. Rádiobudík Philips AJL303 umožňuje zobrazovať fotografie a 
počúvať hudbu z vašej karty SD. Rovnako si vychutnáte hudbu v vstavanom rádiu FM.

Začnite deň po svojom
• 3,5" (8,9 cm) displej na zobrazovanie času, dátumu a informácií rádia
• Zobúdzajte sa s fotografiami tých, ktorí sú vám najcennejší
• Zobuďte sa so zvukmi prírody a začnite svieži nový deň
• Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať

Multimédiá ako na dlani
• Zásuvka na karty SD na prehrávanie fotografií alebo hudby MP3
• Vychutnávajte si hudbu alebo vysielanie pri prezeraní fotografií
• Prehrávajte obľúbené fotografie a prezentácie hneď vedľa postele

Jednoduché používanie
• Duálny čas budenia
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Jemné zobudenie so zvyšujúcim sa tónom budíka



 Predinštalovaná relaxačná hudba
Oddýchnite si alebo zaspite pri relaxačných zvukoch. 
Hodiny s rádiom Philips sú naplnené množstvom 
relaxačných kompozícií. Jednoducho si vyberte 
šumenie dažďa, morské vlny, hudbu do kúpeľa či iné, 
a vychutnajte si uvoľnené pohodlie.

3,5" (8,9 cm) displej
3,5" (8,9 cm) farebný displej s vysokým rozlíšením 
zaisťuje vysokú čitateľnosť obsahu obrazovky. Teraz 
jednoducho prečítate čas, dátum aj informácie o 
rozhlasových staniciach. Dokonca môžete ako 
obrázok pozadia použiť obľúbenú fotografiu.

Prehrávajte fotografie a prezentácie
Uložte si obľúbené fotografie na kartu SD a prehrajte 
ich na rádiobudíku Philips ako prezentáciu. Vďaka 
úplnej prenosnosti súborov si jednoducho 
vychutnáte pohodlie a zábavu pri zobrazovaní svojich 
digitálnych fotografií cez zásuvku na karty SD. 
Jednoducho zasuňte pamäťovú kartu do rádiobudíka 
Philips a vaše digitálne fotografie sa prehrajú priamo 
na tomto zariadení. Teraz môžete obľúbené chvíle 
s rodinou a priateľmi prežiť znova kedykoľvek len 
chcete!
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Hlavné prvky
nadol •
Pamäťové médium
• Vstup pamäťovej karty: Zásuvka karty SD/MMC

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Duálny čas budenia, Prebudenie zvukmi 

prírody, Prebudenie obľúbenou skladbou
• Časovač vypnutia: Relaxačná hudba
• Farba podsvietenia: Biela
• Hodiny/Verzia: Digitálny, Analógové

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 20
• Upevnenia tuneru: FM

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: Karta SD/MMC
• Formát kompresie: MP3, WMA

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 0,5W
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s 

prehrávaním MP3

Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

3,5 palec
• Rozlíšenie: 320 (Š) x 240 (V)

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 5 V

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla 

inštalačná príručka, Manuál používateľa, Potvrdenie 
záruky

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 100 x 82 x 38 mm

Príkon
• Napájanie zo siete
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