
 

 

Philips
Rádiobudík

AJL305
Štýlový rádiobudík s hlasovými správami

plus farebný displej
Inteligentný štýlový spoločník umožňujúci nahrávať hlasové správy pre členov vašej rodiny, 
z ktorých každý má svoju vyhradenú schránku. Model Philips AJL305 s možnosťou umiestnenia na 
stôl alebo upevnenia na stenu poskytuje aj funkciu hodín, rádia a prezentácie fotografií.

Nahrávanie hlasu s plnofarebnou identifikačnou fotografiou
• Vyhradené hlasové poštové schránky až pre 5 členov rodiny
• Záznam až 2 minút digitálnych hlasových poznámok
• Päť 1,5" plnofarebných displejov pre miniatúry fotografií

Inteligentný a kompaktný dizajn
• Zobrazovanie fotografií, hodiny, rádio a kalendár na plnofarebnom displeji
• Digitálne ladenie FM pre predvoľby staníc
• Zabudovaná pamäť pre až 20 fotografií

Jednoduché používanie
• Jemné zobudenie so zvyšujúcim sa tónom budíka
• Jednoducho sa pripojte k akémukoľvek osobnému počítaču cez štandardný port USB
• PC softvér pre správu a synchronizáciu fotografií
• Štýlový tenký dizajn s možnosťami stolný stojan/upevnenie na stenu



 Vyhradené hlasové poštové schránky
nie je k dispozícii

Záznam 2-minútových hlasových 
poznámok
nie je k dispozícii

Zabudovaná pamäť pre 20 fotografií
nie je k dispozícii
AJL305/12

Hlavné prvky
• Napájanie zo siete: áno
•

Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD CSTN
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

1,5 palec
• Rozlíšenie: 128 x128 pixelov

Audio záznam
• Nahrávanie hlasu

Prehrávanie statických obrázkov
• Prezentácia

Pamäťové médium
• Kapacita pamäte obrázkov: 20
• Kapacita nahrávania hlasu: 2 min

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Rádiobudík, Budík - siréna
• Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
• Farba podsvietenia: Biela
• Hodiny/Verzia: Digitálny

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Automatické digitálne ladenie

• Predvolené stanice: 20
• Upevnenia tuneru: FM

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Disk 

CD-ROM, Softvér Photo Manager, USB kábel, 
Súprava pre upevnenie na stenu, Rýchla inštalačná 
príručka, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

244 x 70 x 51,5 mm
• Hmotnosť: 0 66 kg
• Váha vrátane balenia: 0,87 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 25,6 x 14,3 x 9,1 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 4
• Rozmery hlavnej lepenky: 26,3 x 15 6 x 37,4 mm
• Váha hlavnej lepenky: 3.8 kg
• Typ balenia: D-box
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