
 

 

Philips
Радио с часовник

AJL305
Стилен радиочасовник с гласови съобщения
плюс цветен дисплей
Интелигентен компаньон в стила на живот, който ви позволява да записвате гласови 
съобщения до членове на семейството - за всеки в отделна пощенска кутия. В настолно или 
стенно изпълнение, Philips AJL305 е снабден и с часовник, радио и слайдшоу от снимки.

Гласов запис с пълноцветен надпис върху снимките
• Отделни гласови пощенски кутии за до 5 члена на семейството
• До 2 минути запис на гласови бележки
• Пет 1,5-инчови цветни дисплеи за миниатюри на снимки

Интелигентен и компактен дизайн
• Преглед на снимки, часовник, радио и календар на пълноцветен дисплей
• FM цифрова настройка за настроени станции
• Вградена памет за 20 миниатюри на снимки

Лесна употреба
• Нежно събуждане с увеличаваща се сила на будилника
• Лесно инсталиране на всеки компютър през стандартен USB порт
• PC софтуер за управление и синхронизиране на снимки
• Стилен и елегантен дизайн с опции за стойка за маса или стенен монтаж



 Отделни гласови пощенски кутии
няма данни

2 минути запис на гласови бележки
няма данни

Вградена памет за 20 снимки
няма данни
AJL305/12

Акценти
• Обхвати на тунера: FM
Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: Течнокристален 

CSTN
• Размер на екрана по диагонал (инча): 1,5 инч
• Разделителна способност: 128x128 пиксела

Прихващане на звук
• Записване на реч

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Слайдшоу

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на паметта за снимки: 20
• Капацитет за гласов запис: 2 мин.

Удобство
• Аларми: Радиобудилник, Аларма със зумер
• Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Часовник/версия: Цифров

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20

Звук
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: AC-DC адаптер, 

CD-ROM, Софтуер Photo Manager, USB кабел, 
Комплект за стенен монтаж, Ръководство за 
бързо инсталиране, Ръководство за 
потребителя, Гаранционен сертификат

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

244 x 70 x 51,5 мм
• Тегло: 0,66 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,87 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

25,6 x 14,3 x 9,1 мм
• Количество в общия кашон: 4
• Габарити на кашона: 26,3 x 15,6 x 37,4 мм
• Тегло на общия кашон: 3,8 кг
• Тип опаковка: D-box

Мощност
• Мрежово захранване: да
•
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