
 

 

Philips
Rádio Relógio

AJL305
Rádio relógio elegante com correio de voz

e ecrã a cores
Este companheiro inteligente do seu estilo de vida permite-lhe gravar mensagens para a sua 
família, tendo cada membro uma caixa de correio dedicada. O Philips AJL305 pode ser montado 
numa superfície plana ou fixado à parede e inclui relógio, rádio e apresentação de diapositivos.

Gravação de voz com fotografia a cores
• Correio de voz dedicado para um máximo de 5 membros da família
• Grava até 2 minutos de lembretes de voz digitais
• Cinco ecrãs a cores de 1,5" para fotografias em miniatura

Design inteligente e compacto
• Desfrute de fotografias, relógio, rádio e calendário num ecrã a cores
• Estação/sintonização digital FM para pré-sintonias
• Memória incorporada para um máximo de 20 fotografias

Fácil de utilizar
• Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
• Ligue facilmente a qualquer computador através de uma porta USB
• Software de PC para gestão e sincronização de fotografias
• Design esguio e elegante com opções de suporte para mesa e montagem na parede
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Destaques
• Bandas do sintonizador: FM
Imagem/Visualização
• Tipo de ecrã de visualização: CSTN LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 1,5 polegada
• Resolução: 128x128 pixels

Captação de Áudio
• Gravação de voz

Reprodução de fotografias
• Apresentação de slides

Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória de imagens: 20
• Capacidade de gravação de voz: 2 min.

Comodidade
• Alarmes: Despertador com Rádio, Alarme com 

aviso sonoro contínuo
• Conveniência do utilizador: Temporizador
• Cor da retroiluminação: Branco
• Relógio/Versão: Digital

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20

Som
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: rotativo

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, CD-

ROM, Software Photo Manager, cabo USB, Kit de 
montagem na parede, Guia de instalação rápida, 
Manual do utilizador, Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

244 x 70 x 51,5 mm
• Peso: 0,66 kg
• Peso incl. embalagem: 0,87 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

25,6 x 14,3 x 9,1 mm
• Quantidade de caixas principais: 4
• Dimensões do cartão principal: 

26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Peso da caixa principal: 3,8 kg
• Tipo de embalagem: D-box

Alimentação
• Alimentação eléctrica
•
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