
 

 

Philips
Órás rádió

AJL305
Stílusos órás rádió hangüzenettel

és színes kijelzővel
Intelligens társ a Lifestyle sorozatból, melynek segítségével hangüzeneteket rögzíthet 
családtagjai számára a megfelelő postafiókba. Az asztali vagy falra szerelhető AJL305 
modell órával és rádióval, valamint fényképek diavetítési funkciójával rendelkezik.

Beszéd rögzítése színes fényképes azonosítóval
• Külön hangpostafiók akár 5 családtag számára is
• Akár 2 perces digitális hangfelvétel is készíthető
• Öt darab 1,5"-es színes kijelző az indexképek számára

Intelligens és kompakt kivitel
• Fényképnézegetés, óra, rádió és naptár – többszínű kijelzőn
• FM digitális hangolás az előreprogramozott adókra
• Belső memória akár 20 indexkép számára

Egyszerű használat
• Kíméletes ébresztés fokozatosan emelkedő hangerővel
• Bármely számítógéphez egyszerűen csatlakoztatható szabványos USB-port segítségével
• PC szoftver a fényképek kezeléséhez és szinkronizálásához
• Stílusos vékony kivitel asztali állvánnyal és falra szerelési lehetőséggel



 Külön hangpostafiókok
nincs

2 perces hangjegyzetek rögzítése
nincs

20 fényképes belső memória
nincs
AJL305/12

Fénypontok
• Hangolási sávok: FM
Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: LCD CSTN
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,5 hüvelyk
• Felbontás: 128x128 pixel

Hangrögzítés
• Hangfelvétel

Állókép lejátszás
• Diavetítés

Médiatárolás
• Képmemória kapacitása: 20
• Hangfelvételi kapacitás: 2 perc

Kényelem
• Ébresztők: Rádiós ébresztés, Berregő riasztás
• Kényelmes használat: Elalváskapcsoló
• Háttérfény színe: Fehér
• Óra/Verzió: Digitális

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 20

Hang
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: forgó

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, CD-ROM, 

Photo Manager szoftver, USB-kábel, Fali 
rögzítőkészlet, Gyors telepítési útmutató, 
Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

244 x 70 x 51,5 mm
• Tömeg: 0,66 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 0,87 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

25,6 x 14,3 x 9,1 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
• Fődoboz mérete: 26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Fő kartondoboz súlya: 3,8 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz

Feszültség
• Tápellátás
•
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