
 

 

Philips
Radiobudík

AJL308
Probuďte se s fotografií 

svých milovaných
Proč nedodat smysl denní rutině pomocí oblíbené fotografie nebo písničky ve vaší 
blízkosti? Radiobudík AJL308 se 7” barevným displejem a praktickým rozhraním USB a 
slotem pro kartu SD vám pomůže začít váš den správně.

Začněte den podle sebe
• 7" barevný displej pro snadné sledování hodin, rádia a kalendáře
• Probouzejte se za zvuků přírody a svižně začněte nový den
• Přednastavená relaxační hudba vás pokojně uspí

Multimédia na dosah ruky
• Vychutnejte si hudbu nebo rozhlasové kanály při prohlížení fotografií
• Vaše oblíbená fotografie nebo obrázek vedle postele
• USB a sloty pro kartu SD pro přehrávání fotografií a hudby

Snadné použití
• Jemné buzení se sílící hlasitostí
• Digitální tuner VKV s předvolbami
• Dvojité buzení



 7" barevný LCD displej
Aby bylo možné bez problémů přečíst obsah 
LCD displeje, radiobudík Philips má velkou 
oblast sledování. Usnadňuje tak čtení času a 
budíku, dokonce i na větší vzdálenost. Je ideální 
pro seniory nebo zrakově postižené.

Přednastavená relaxační hudba
Odpočívejte nebo usínejte za zvuků klidné 
hudby. Na radiobudíku Philips je přednastavena 
řada relaxačních skladeb. Vyberte si ze zvuků 

deště, vln oceánu, lázeňské hudby apod., abyste 
si užili pohody a relaxace.

Prohlížení fotografií s hudbou/rádiem
Užijte si zobrazení svých fotografií při poslechu 
oblíbené hudby nebo stanice rádia VKV. Stačí 
jen zvolit z nabídky „Photo with music“ 
(Fotografie s hudbou) pak se posadit a užít si 
oboje zároveň. Radiobudík Philips přichází se 
sloty pro USB a paměťové karty SD, takže si 
můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu ve 

formátu MP3 a WMA na radiobudíku a 
zobrazit své oblíbené digitální snímky na 
displeji LCD.

USB a sloty pro kartu SD
Díky kompletní přenositelnosti souborů si 
můžete užívat pohodlí i zábavy, protože 
pomocí slotů USB a pro kartu SD budete mít 
přístup k více skladbám a fotografiím.
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Úložná média
• Jednotka Flash USB: Ano
• Přístup na paměťovou kartu: Slot pro paměťové 

karty SD/MMC

Pohodlí
• Budíky: Dvojité buzení, Probouzejte se za zvuků 

přírody, Signál budíku
• Časovač: Zvuky přírody, Relaxační hudba
• Barva podsvětlení: Bílý
• Hodiny/verze: Digitální

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa VKV
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: VKV

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: Karta SD/MMC, Jednotka 

Flash USB
• Kompresní formát: MP3, WMA

Zvuk
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 0,6 W
• Zvukový systém: Stereo
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 

formátu MP3

Obraz/displej
• Poměr stran: 16:9
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Jas: 200 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 300:1
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 7 palec
• Oblast sledování: 154,1 x 86,6 mm
• typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
• Rozteč obrazových bodů: 0,107 (š) x 0,370 mm (v)
• Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
• Reakční doba (typická): 30 ms

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./

stejnosm., Stručný návod k instalaci, Uživatelský 
manuál, Záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

208,5 x 168,5 x 91,2 mm

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano
•
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