
 

 

Philips
Klockradio

AJL303
Vakna till dina favoritlåtar 

och foton
Varför inte börja dagen med att vakna till ett omtyckt foto, din favoritlåt eller t.o.m. ett 
naturljud? Med klockradion AJL303 från Philips kan du titta på foton och lyssna på musik 
från SD-kortet. Du kan också lyssna på musik på den inbyggda FM-radion.

Starta dagen som du vill
• 3,5"-skärm för visning av tid, datum och radioinformation
• Vakna med foton på dem du tycker om
• Vakna till naturens ljud och börja en ny dag
• Förinställd avslappningsmusik gör att du somnar lugnt

Multimedia alltid inom räckhåll
• SD-kortplats för fotovisning eller MP3-musikuppspelning
• Lyssna på musik eller radiosändning när du tittar på foton
• Visa dina favoritfoton och bildspel bredvid sängen

Lättanvänd
• Dubbla larmtider
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• Behaglig väckning med stigande alarmvolym



 Förinställd avslappningsmusik
Slappna av eller somna till rofyllda ljud. Philips 
klockradio är förinstallerad med ett antal 
avslappnade musikstycken. Välj mellan t.ex. 
regnskurar, havsvågor eller spa-musik att njuta av.

3,5"-skärm
Med den 3,5 tum stora färgskärmen med hög 
upplösning kan du lätt läsa vad som står. Nu kan du 
enkelt läsa av tid, datum och radiokanalsinformation. 
Du kan också använda ditt favoritfoto som 
bakgrundsbild.

Visa foton och bildspel
Spara dina favoritbilder på ett SD-kort och spela upp 
dem i ett bildspel på Philips-klockradion. Tack vare 
den fullständiga filöverföringskapaciteten kan du 
enkelt och bekvämt visa digitala foton via SD-
kortplatsen. Sätt bara i minneskortet i Philips-
klockradion så visas digitalfotona direkt på enheten. 
Nu kan du återuppleva dina favoritminnen med familj 
och vänner när du vill.
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Funktioner
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
Lagring
• Minneskortåtkomst: SD-/MMC-kortplats

Bekvämlighet
• Larm: Dubbla larmtider, Vakna till naturljud, Vakna 

till ditt favoritspår
• Insomningsfunktion: Avslappningsmusik
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Klocka/version: Digital, Analog

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Radioband: FM

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: SD/MMC-kort
• Komprimeringsformat: MP3, WMA

Ljud
• Uteffekt (RMS): 0,5 W
• Ljudsystem: Mono

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning

Bild/visning
• Displayskärmtyp: LCD TFT
• Diagonal skärmstorlek (tum): 3,5 tum
• Upplösning: 320 (B) x 240 (H)

Anslutningar
• DC-in: 5 V

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 

Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning, 
Garanticertifikat

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 100 x 82 x 38 mm

Effekt
• Nätström
•

Publiceringsdatum  
2011-05-24

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 48827
EAN: 87 12581 45966 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer
Klockradio
  

http://www.philips.com

