
 

 

Philips
Radiobudzik

AJL305
Elegancki radiobudzik z wiadomościami głosowymi
i kolorowym wyświetlaczem
Inteligentny towarzysz stylu życia, który pozwala nagrywać wiadomości głosowe dla członków 
rodziny z odrębnymi skrzynkami wiadomości dla każdej osoby. Radiobudzik Philips AJL305 z 
funkcjami zegara, radia i pokazu slajdów można postawić na stole lub zamocować na ścianie.

Nagrywanie wiadomości z fotograficznymi identyfikatorami
• Odrębne skrzynki wiadomości głosowych dla nawet pięciu członków rodziny
• Nagrywanie do dwóch minut cyfrowych notatek głosowych
• Pięć kolorowych wyświetlaczy 1,5" przedstawiających miniatury zdjęć

Elegancka i zwarta konstrukcja
• Funkcja zegara, radia, wyświetlania kolorowych zdjęć i kalendarza
• Cyfrowe strojenie FM w pamięci stacji
• Wbudowana pamięć na nawet 20 miniatur zdjęć

Łatwość użytkowania
• Łagodne budzenie dzwonkiem o narastającej głośności
• Standardowy port USB pozwala na połączenie z dowolnym komputerem
• Oprogramowanie do zarządzania i synchronizacji zdjęć
• Smukła, stylowa konstrukcja z możliwością montażu na podstawie i ścianie



 Odrębne skrzynki wiadomości 
głosowych
nie dot.

Nagrywanie 2 minut notatek głosowych
nie dot.

Wbudowana pamięć na 20 zdjęć
nie dot.
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Zalety
• Pasma tunera: UKF • Zasilanie sieciowe
•

Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD CSTN
• Długość przekątnej ekranu (cale): 1,5 cale
• Rozdzielczość: 128 x 128 pikseli

Przechwytywanie sygnału audio
• Nagrywanie głosu

Odtwarzanie zdjęć
• Pokaz slajdów

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci zdjęć: 20
• Pojemność pamięci nagrań głosowych: 2 min

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie radiem, Budzenie brzęczykiem
• Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
• Kolor podświetlenia: Biały
• Zegar/wersja: Cyfrowe

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena zakresu UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20

Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: obrotowa

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, CD-ROM, Oprogramowanie Photo 
Manager, przewód USB, Zestaw wspornika do 
montażu naściennego, Instrukcja szybkiej instalacji, 
Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

244 x 70 x 51,5 mm
• Waga: 0,66 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,87 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25,6 x 14,3 x 9,1 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 4
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 3,8 kg
• Rodzaj opakowania: D-box
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