
 

 

Philips
Klokradio

AJL305
Stijlvolle klokradio met spraakberichten

plus kleurenscherm
Een handig hulpmiddel waarmee u memo's voor uw gezinsleden kunt inspreken en 
achterlaten in hun eigen postvak. De op een tafelstandaard of aan de wand te bevestigen 
Philips-klokradio is uitgerust met een klok, een radio en een functie voor diapresentaties.

Spraakopname met foto-ID in kleur
• Speciale postvakken voor spraakberichten voor maximaal 5 gezinsleden
• Digitale spraakmemo's tot 2 minuten maken
• Vijf 3,8 cm (1,5") kleurenweergaven voor miniatuurafbeeldingen van foto's

Slim en compact ontwerp
• Geef de foto's, klok, radio en kalender in kleur weer
• FM-tuner met digitale voorkeurzenders
• Ingebouwd geheugen voor maximaal 20 miniatuurafbeeldingen van foto's

Gebruiksvriendelijk
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Eenvoudig op een PC aansluiten via een standaard USB-poort
• PC-software voor fotobeheer en -synchronisatie
• Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage



 Speciale postvakken voor 
spraakberichten
Speciale postvakken voor spraakberichten voor 
maximaal 5 gezinsleden

Tot 2 minuten spraakmemo's maken
Digitale spraakmemo's tot 2 minuten maken

Ingebouwd geheugen voor 20 foto's
Ingebouwd geheugen voor maximaal 20 
miniatuurafbeeldingen van foto's
AJL305/12

Kenmerken
• Diapresentatie
•

Beeld/scherm
• Schermtype: LCD CSTN
• Schermdiagonaal (inch): 1,5 inch
• Resolutie: 128 x 128 pixels

Audio vastleggen
• Spraakopname

Opslagmedia
• Geheugencapaciteit voor foto's: 20
• Capaciteit voor spraakopnamen: 2 min.

Gemak
• Alarmfuncties: Radio-alarm, Zoemeralarm
• Kleur van achtergrondverlichting: wit
• Klok: Digitaal, Sleeptimer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerbereik: FM
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter, USB-kabel
• Overig: CD-ROM, Photo Manager-software, 

Snelstartgids, Gebruikershandleiding, Set voor 
wandmontage

• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,87 kg
• Gewicht: 0,66 kg
• Diepte hoofdunit: 51,5 mm
• Hoogte hoofdunit: 70 mm
• Breedte van de verpakking: 25,6 mm
• Breedte hoofdunit: 244 mm
• Hoogte van de verpakking: 14,3 mm
• Diepte van de verpakking: 9,1 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 4
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Gewicht van de omdoos: 3,8 kg
• Verpakkingstype: D-box

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang

Weergave van digitale foto's
Specificaties
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