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AJL308
Ξυπνήστε με τη φωτογραφία των 

αγαπημένων σας προσώπων
Θέλετε να προσθέτετε νόημα στην καθημερινή σας ρουτίνα έχοντας στο πλευρό σας μια 

αγαπημένη φωτογραφία ή τραγούδι; Το ραδιορολόι AJL308 με την έγχρωμη οθόνη 7” και την 

εύχρηστη υποδοχή κάρτας USB/SD μπορεί να σας βοηθήσει ξεκινήσετε καλά τη μέρα σας.

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Έγχρωμη οθόνη 7" για εύκολη προβολή ρολογιού, ραδιοφώνου & ημερολογίου
• Ξυπνήστε με τους ήχους της φύσης και ξεκινήστε μια καινούρια μέρα
• Προφορτωμένη χαλαρωτική μουσική που σας νανουρίζει

Άμεσα διαθέσιμα πολυμέσα
• Απολαύστε μουσική ή ραδιοφωνικά κανάλια κατά την προβολή φωτογραφιών
• Η αγαπημένη σας φωτογραφία ή εικόνα στο κομοδίνο σας
• Υποδοχές USB και κάρτας SD για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής

Εύκολο στο χρήση
• Ήπια αφύπνιση με αυξανόμενη ένταση ξυπνητηριού
• Ψηφιακός συντονισμός FM με προεπιλογές
• Ώρα διπλής αφύπνισης



 Έγχρωμη οθόνη LCD 7"
Για να διακρίνετε καθαρά το περιεχόμενο της 
οθόνης LCD, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips 
διαθέτει μια μεγάλη περιοχή προβολής 
οθόνης ώστε η ανάγνωση της ώρας και της 
αφύπνισης να είναι εύκολη, ακόμη και από 
απόσταση. Ιδανικό για ηλικιωμένους ή για 
άτομα με περιορισμένη όραση.

Προφορτωμένη χαλαρωτική μουσική
Χαλαρώστε ή αποκοιμηθείτε με γαλήνιους 
ήχους. Το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips 
διαθέτει ήδη αρκετά κομμάτια χαλαρωτικής 

μουσικής. Απλά επιλέξτε ανάμεσα από 
ήχους βροχής, κυμάτων ωκεανού, μουσικής 
σπα και πολλών άλλων, και απολαύστε 
χαλαρωτική άνεση.

Προβολή φωτογραφιών με μουσική/
ραδιόφωνο
Απολαύστε την προβολή των φωτογραφιών 
σας ενώ ακούτε την αγαπημένη σας μουσική 
ή ραδιοφωνικό σταθμό FM. Απλά επιλέξτε 
"Photo with music" (Φωτογραφία με 
μουσική) από το μενού και στη συνέχεια 
χαλαρώστε και απολαύστε και τα δύο 

ταυτόχρονα. Το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips 
διαθέτει υποδοχές USB και κάρτας μνήμης 
SD ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική MP3 και WMA και 
να προβάλετε τις αγαπημένες σας ψηφιακές 
εικόνες στην οθόνη LCD.

Υποδοχές USB και κάρτας SD
Χάρη στη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, 
μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και 
τη διασκέδαση της πρόσβασης σε 
περισσότερη μουσική και φωτογραφίες 
μέσω των υποδοχών USB και κάρτας SD.
AJL308/12

Χαρακτηριστικά
Ρολόϊ-ραδιόφωνο



Ημερομηνία έκδοσης 
2018-03-18

Έκδοση: 2.0.8

12 NC: 8670 000 34203
EAN: 87 12581 36582 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Μέσα αποθήκευσης
• USB flash drive
• Πρόσβαση κάρτας μνήμης: Υποδοχή κάρτας SD/

MMC

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ώρα διπλής αφύπνισης, Ξυπνήστε 
με ήχους της φύσης, Βομβητής

• Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.: 
Φυσικός ήχος, Χαλαρωτική μουσική

• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Ζώνες δέκτη: FM

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: Κάρτα SD/MMC, USB flash 

drive
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA

Ήχος
• Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

• Ισχύς (RMS): 2x0,6 W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή 

MP3

Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 16:9
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Φωτεινότητα: 200 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 300:1
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσα
• Πραγματική περιοχή προβολής: 154,1x86,6 χιλ.
• Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,107(w)x0,370(H) χιλ.
• Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος DC: 9 V

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό 

AC-DC, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, 
Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

208,5 x 168,5 x 91,2 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος
•
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