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o chytrý životní styl, který umožňuje zaznamenat hlasové zprávy pro rodinné 

řičemž každý má vlastní schránku. Přístroj Philips AJL305 je možné umístit na 

 zeď a je vybaven hodinami, rádiem a funkcí fotografické prezentace.

m hlasu s celobarevnou fotografií
azené hlasové schránky pro až 5 členů rodiny
rávání až 2 minut do digitálního diktafonu
barevných displejů 1,5" pro miniatury fotografií

ý a kompaktní design
razení fotografií, hodin, rádia a kalendář na barevném displeji
tální ladění předvoleb stanic VKV
dovaná paměť pro až 20 miniatur fotografií

é použití
é buzení se sílící hlasitostí
né připojení k jakémukoli počítači prostřednictvím standardního portu USB
tačový software pro správu fotografií a synchronizaci
vé tenké provedení s možností postavit na stolek nebo namontovat na zeď
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Obraz/displej
• Typ obrazovky: Displej LCD CSTN
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,5 palec
• Rozlišení: 128 x 128 pixelů

Záznam zvuku
• Nahrávání hlasu: Ano

Zobrazení fotografií
• Prezentace: Ano

Úložná média
• Kapacita paměti pro obrázky: 20
• Možnost nahrávání hlasu: 2 min

Pohodlí
• Budíky: Buzení rádiem, Signál budíku
• Pohodlí uživatele: Časovač
• Barva podsvětlení: Bílý
• Hodiny/verze: Digitální

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa VKV
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: VKV

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: otočný

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./

stejnosm., CD-ROM, Software Photo Manager, 
kabel USB, Souprava pro montáž na stěnu, Stručný 
návod k instalaci, Uživatelský manuál, Záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

244 x 70 x 51,5 mm
• Hmotnost: 0,66 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,87 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 25,6 x 14,3 x 9,1 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4
• Rozměry master kartonu: 26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 3,8 kg
• Typ balení: D-box

Spotřeba
• Napájení ze sítě: ano
•
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