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Anna läheisesi kuvan 

herättää sinut
Mikset piristäisi arkeasi läheisesi kuvalla tai lempikappaleellasi? AJL308-kelloradio, jossa on 
7 tuuman värinäyttö ja kätevä USB/SD-korttipaikka, auttaa sinua aloittamaan päiväsi 
pirteänä.

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• 7 tuuman värinäyttö kellon, radion ja kalenterin helppoon käyttöön
• Herää luonnonääniin ja aloita päiväsi virkeänä
• Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti

Multimedia käden ulottuvilla
• Kuuntele musiikkia tai radiota kuvien katselun aikana
• Lempivalokuva tai muu kuva yöpöydällä
• USB- ja SD-korttipaikat kuvien ja musiikin toistoon

Helppokäyttöinen
• Hellävarainen herätys asteittain kovenevan äänenvoimakkuuden ansiosta
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Kaksi herätysaikaa
 



 7 tuuman LCD-värinäyttö

Philipsin kelloradion suuressa LCD-näytössä tiedot 
näkyvät kirkkaina ja riittävän isokokoisina, jotta 
kellonaika ja herätysaika on helppo lukea myös 
kauempaa. Tämä tekee laitteesta sopivan myös 
vanhemmille ja näkörajoitteisille henkilöille.

Valmiina rentoutumismusiikkia

Rentoudu tai nukahda rauhoittaviin ääniin. Philipsin 
kelloradioon on ladattu erilaisia 
rentoutusmusiikkikappaleita. Valitse esimerkiksi 
hiljainen sade, meren aallot tai kylpylämusiikki ja 
rentoudu.

Kuvien katselu ja musiikin/radion toisto 
samaan aikaan

Voit katsella valokuvia samaan aikaan, kun kuuntelet 
lempimusiikkiasi tai FM-radiokanavaa. Valitse 
valikosta kuvan ja musiikin toistaminen yhdessä ja 
nauti molemmista samanaikaisesti. Philips-
kelloradiossa on USB-portti ja SD-muistikorttipaikat, 
joten voit toistaa MP3- ja WMA-musiikkia 
kelloradiolla ja katsella kuvia LCD-näytössä.

USB- ja SD-korttipaikka

Täydellisen tiedostojen siirrettävyyden ansiosta voit 
nauttia musiikista ja valokuvista USB- ja SD-
korttipaikkojen kautta.
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Kohokohdat
• Verkkovirta
•

Tallennusvälineet
• USB Flash -asema
• Muistikorttiominaisuudet: SD/MMC-korttipaikka

Käytön mukavuus
• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, Herää 

luonnonääniin, Summeriherätys
• Uniajastin: Luonnonäänet, Rentoutumismusiikki
• Taustaväri: valkoinen
• Kello/versio: Digitaalinen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Virittimen aaltoalueet: FM

Äänen toisto
• Toistomuodot: SD/MMC-kortti, USB Flash -asema
• Pakkausformaatti: MP3, WMA

Ääni
• Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Lähtöteho (RMS): 2 x 0,6 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto

Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: 16:9
• Kuvaruututyyppi: LCD TFT
• Kirkkaus: 200 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1
• Ruudun halkaisija (tuuma): 7 tuumaa
• Tehollinen katselualue: 154,1 x 86,6 mm
• LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä 

polarisoija
• Kuvapistetiheys: 0,107 (l) x 0,370 (k) mm
• Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
• Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Liitännät
• DC-tulo: 9 V

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pika-

asennusopas, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 

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

Virta
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