
 

 

Philips
Радио с часовник

AJL308
Събуждайте се със снимката 

на любимия човек
Защо да не придадете малко топлина на ежедневието си със снимката на любимия човек 
или с любимата песен? Радиочасовникът AJL308 със 7-инчов цветен дисплей и практичен 
слот за карта USB/SD могат да ви помогнат да започнете деня по най-добрия начин.

Започнете деня по ваш начин
• 7" цветен дисплей за лесно поглеждане на часовника, радиото и календара
• Събудете се със звуци от природата и започнете деня на чисто
• Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко

Мултимедия в ръката ви
• Слушайте музика или радиопрограма, докато разглеждате снимки
• Любимата снимка или картина до леглото ви
• Слотове USB и карта SD за възпроизвеждане на снимки и музика

Лесна употреба
• Нежно събуждане с увеличаваща се сила на будилника
• Цифрова настройка с настроени станции
• Двоен будилник



 7" цветен LCD дисплей
За да различавате ясно съдържанието на 
LCD дисплея, радиото с часовник Philips 
има голяма област за гледане на дисплея, за 
да улесни четенето на времето и алармата, 
дори и от разстояние. Той е идеален за 
стари хора или хора с ограничения в 
зрението.

Фабрично записана отморяваща 
музика
Отпуснете се или заспете под 
успокояващите звуци. Радиото с часовник 

Philips Clock е заредено с много изпълнения 
на релаксираща музика. Просто избирайте 
между дъждовен шум, океански вълни, 
музика за минерален център и много други, 
за да се радвате на релаксиращия комфорт.

Разглеждане на снимки с музика и 
радио
Гледайте на снимки и слушайте любимата си 
музика или FM радиостанция. Просто 
изберете "снимка с музика" от менюто, а 
после се облегнете и се радвайте и на двете 
едновременно. Радиото с часовник Philips 

включва слотове за USB и SD карта с памет, 
така че да можете да изпълнявате любимата 
си MP3 и WMA музика по радиото с 
часовник, като освен това и гледате 
любимите си цифрови снимки на LCD 
дисплея.

Слотове USB и карта SD
Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате повече музика и снимки през USB 
и слота за SD карта.
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Носители за съхранение на данни
• USB флаш устройство
• Достъп до карти с памет: Слот за карти SD/

MMC

Удобство
• Аларми: Двоен будилник, Събуждане със звуци 
от природата, Аларма със зумер

• Таймер за заспиване: Звук от природата, 
Отморяваща музика

• Цвят на фоновото осветление: бял
• Часовник/версия: Цифров

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Честотни диапазони на тунера: FM

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: Карта SD/MMC, 

USB флаш устройство
• Формат на компресиране: MP3, WMA

Звук
• Типове високоговорители: Система 
басрефлексни високоговорители

• Изходна мощност (RMS): 2 x 0,6 W
• Звукова система: Стерео
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 300:1
• Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
• Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
• тип на LCD панела: Поляризатор против 
отблясъци

• Стъпка на пикселите: 0,107(Ш) x 0,370(В) мм
• Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 

3(RGB)
• Време на отговор (типично): 30 мс

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 9 V

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, 
Ръководство за бързо инсталиране, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

208,5 x 168,5 x 91,2 мм

Мощност
• Мрежово захранване
•
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