
 

 

Philips
Radio cu ceas

AJL305
Radio cu ceas elegant cu mesagerie vocală

plus afişaj color
Un partener de viaţă elegant, care vă permite să înregistraţi mesaje vocale pentru membrii 
familiei, îmbinate cu o căsuţă poştală dedicată. Philips AJL305 poate fi aşezat pe masă sau 
montat pe perete şi are caracteristici de ceas, radio şi prezentări de diapozitive.

Înregistrare vocală cu ID foto full color
• Căsuţe poștale vocale dedicate pentru până la 5 membri ai familiei
• Înregistrează până la 2 minute de note vocale digitale
• Cinci ecrane color de 1,5" pentru fotografii în miniatură

Design inteligent și compact
• Vizualizaţi fotografii, ceas, radio și calendar pe un ecran full color
• Reglaj digital FM pentru posturi prestabilite
• Memorie încorporată pentru până la 20 de fotografii în miniatură

Ușor de utilizat
• Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
• Conectare rapidă la orice PC, prin port USB standard
• Software PC pentru management și sincronizare fotografii
• Design subţire și elegant, cu posibilitate de instalare pe masă sau pe perete



 Căsuţe poștale vocale dedicate
Căsuţe poștale vocale dedicate pentru până la 5 
membri ai familiei

Înregistrează 2 minute de note vocale
Înregistrează până la 2 minute de note vocale digitale

Memorie încorporată pentru 20 de 
fotografii
Memorie încorporată pentru până la 20 de fotografii 
în miniatură
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Repere
• Mărci de tunere: FM
Imagine/Ecran
• Tip ecran: LCD CSTN
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,5 inch
• Rezoluţie: 128x128 pixeli

Captură audio
• Înregistrare vocală

Redare imagine statică
• Prezentare

Medii de stocare
• Capacitate memorie pentru imagini: 20
• Capacitate de înregistrare voce: 2 minut

Comoditate
• Alarme: Alarmă radio, Alarmă buzzer
• Confort utilizator: Timer Sleep
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Ceas/Versiune: Digital

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 20

Sunet
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, CD-ROM, 

Software Photo Manager, Cablu USB, Kit de 
montare pe perete, Ghid de instalare rapidă, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

244 x 70 x 51,5 mm
• Greutate: 0,66 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,87 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

25,6 x 14,3 x 9,1 mm
• Cantitate bax: 4
• Dimensiuni Master carton: 26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Greutate bax: 3,8 kg
• Tip ambalaj: D-box

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
•
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