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Saatli Radyo

AJL303
Güne en sevdiğiniz müzik ve 

fotoğraflarla başlayın
Güne neden sevdiğiniz birinin fotoğrafı, en sevdiğiniz şarkı veya hatta doğanın sesleriyle güzel bir 
başlangıç yapmayasınız? Philips Saatli Radyo AJL303 sayesinde SD kartınızdan fotoğraf 
görüntüleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, dahili FM radyo ile müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• 3,5 inç ekran ile saat, tarih ve radyo bilgileri görüntüleme
• Sevdiklerinizin fotoğraflarıyla uyanın
• Doğanın sesleriyle uyanın ve yepyeni bir güne bașlayın
• Hazır dinlendirme müziği huzur içinde uykuya dalmanızı sağlar

Multimedya parmaklarınızın ucunda
• Fotoğraf veya MP3 müzik çalma için SD kart yuvası
• Fotoğraf görüntülerken müzik veya radyonun keyfini çıkarın
• En sevdiğiniz fotoğraf ve slayt gösterilerini bașucunuzda oynatın

Kullanım kolaylığı
• Çift alarmlı saat
• Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon ayarı
• Așamalı alarm sesiyle nazik uyandırma



 Hazır dinlendirme müziği
Huzur veren seslerle rahatlayın veya uykuya dalın. 
Philips Saatli radyo'da çeșitli rahatlatıcı müzik 
parçaları önceden yüklenmiștir. Rahatlamak için tek 
yapmanız gereken yağmur sesi, okyanus dalgası, spa 
müzikleri ve çok daha fazlası arasından seçim yapmak.

3,5 inç ekran
3,5 inçlik yüksek çözünürlüklü renkli ekran sayesinde 
ekran içeriğini kolayca okuyabilirsiniz. Artık saati, 
tarihi ve radyo istasyonu bilgilerini kolayca 
görebileceksiniz. İsterseniz en sevdiğiniz fotoğrafınızı 
arkaplan görüntüsü yapabilirsiniz.

Fotoğraf ve slayt gösterilerini oynatın
En sevdiğiniz fotoğraflarınızı bir SD karta kopyalayın 
ve Philips Saatli radyonuzda slayt gösterisi șeklinde 
görüntüleyin. Eksiksiz dosya aktarım özelliği 
sayesinde dijital fotoğraflarınızı SD kart yuvası 
üzerinden göstermenin rahatlığıyla keyfinize keyif 
katacaksınız. Tek yapmanız gereken hafıza kartını 
Philips Saatli radyonuza takmak; fotoğraflarınız 
doğrudan cihaz üzerinde gösterilecek. Artık, en 
sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve dostlarınızda istediğiniz 
zaman yeniden yașayabileceksiniz!
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Özellikler
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/așağı
Depolama Ortamı
• Bellek Kartı Erișimi: SD/MMC kart yuvası

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: Çift alarmlı saat, Doğanın sesleriyle 

uyanın, Sevilen parçayla uyanma
• Kapanma Zamanlayıcısı: Dinlendirme müziği
• Renkli arka ıșık: Beyaz
• Saat/Sürüm: Dijital, Analog

Tuner/Alım/İletim
• Anten: FM Anteni
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Ayarlanmıș istasyon: 20
• Tuner Bantları: FM

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: SD/MMC kartı
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 0,5 W
• Ses Sistemi: Mono

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG
• Görüntü Geliștirme: MP3 çalarak slayt gösterisi

Görüntü/Ekran
• Ekran tipi: LCD TFT
• Çapraz ekran boyutu (inç): 3,5 inç
• Çözünürlük: 320 (G) x 240 (Y)

Bağlanabilirlik
• DC giriși: 5V

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, 

Hızlı kurulum kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti 
belgesi

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 100 x 82 x 38 mm

Güç
• Șebeke elektriği
•

Yayın tarihi 2011-05-24

Sürüm: 2.0.6

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

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com

Teknik Özellikler
Saatli Radyo
  

http://www.philips.com

