
 

 

Philips
Rádio Relógio

AJL308
Acorde com a fotografia das 

pessoas mais especiais
Dê um significado especial ao seu quotidiano com a sua fotografia ou canção preferidas 
à sua cabeceira: com o Rádio Relógio AJL308, de ecrã a cores de 7 polegadas e ranhura 
USB/SD, comece o dia de forma perfeita.

Comece o dia à sua maneira
• LCD a cores TFT de 7"para fácil visualização do relógio, rádio e calendário
• Comece um novo dia acordando ao som da natureza
• A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso

Multimédia à distância dos seus dedos
• Música ou de canais radiofónicos durante a visualização de fotografias
• A sua fotografia ou imagem preferidas à cabeceira
• Ranhuras USB e para cartões SD para reprodução de fotografias e música

Fácil de utilizar
• Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
• Sintonia digital FM com pré-sintonias
• Alarme duplo



 Ecrã LCD a cores TFT 7"
Para que possa ler o conteúdo do visor LDC 
com clareza, o rádio relógio Philips inclui uma 
ampla área de visionamento, pelo que pode ver 
as horas e o alarme facilmente. É ideal para 
pessoas mais velhas ou com problemas de 
visão.

Música para descontrair pré-carregada
Descontraia ou adormeça com sons 
tranquilizantes. O rádio relógio Philips inclui 
várias músicas de relaxamento. Só tem de 

escolher entre o som da chuva, das ondas ou 
música de spa - entre muitos outros - para 
desfrutar num conforto relaxante.

Fotografias com música/rádio
Desfrute das suas fotografias enquanto ouve a 
sua música ou estação de rádio FM favorita. 
Basta seleccionar "Photo with music" 
(fotografia com música) no menu - depois, 
descontraia e desfrute de ambas ao mesmo 
tempo. O rádio relógio Philips inclui ranhuras 
USB e para cartões de memória SD, pelo que 

pode reproduzir as suas músicas MP3 e WMA 
favoritas através do mesmo, bem como ver as 
suas imagens digitais favoritas no visor LCD.

Ranhuras USB e cartões de memória SD
Graças à total compatibilidade para 
transferência de ficheiros, pode facilmente 
desfrutar da comodidade e diversão de aceder 
a mais música e fotografias através das 
ranhuras USB e para cartões SD.
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Suporte de armazenamento
• Unidade flash USB
• Acesso ao Cartão de Memória: Ranhura para 

cartão SD/MMC

Comodidade
• Alarmes: Alarme duplo, Acorde ao som da 

natureza, Alarme com aviso sonoro contínuo
• Temporizador: Sons da natureza, Música para 

descontrair
• Cor da retroiluminação: Branco
• Relógio/Versão: Digital

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: Cartão SD/MMC, Unidade 

flash USB
• Formato de compressão: MP3, WMA

Som
• Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de 

Graves
• Potência de saída (RMS): 2x0,6 W
• Sistema de som: Estéreo
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Slideshow com 

reprodução de MP3

Imagem/Visualização
• Relação de aspecto: 16:9
• Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
• Luminosidade: 200 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 300:1
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7 polegada
• Área de visualização efectiva: 154,1 x 86,6 mm
• tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
• Densidades de pixels: 0,107(l)x0,370(A)mm
• Resolução: 480(l)x234(A)x3(RGB)
• Tempo de resposta (típico): 30 ms

Conectividade
• Entrada CC: 9 V

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Guia de 

instalação rápida, Manual do utilizador, Certificado 
de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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

Alimentação
• Alimentação eléctrica
•

AJL308/12

Especificações
Rádio Relógio

http://www.philips.com

