
 

 

Philips
Radio cu ceas

AJL308
Treziţi-vă având în faţa ochilor 

fotografia celor dragi
De ce să nu daţi sens rutinei dvs. zilnice ţinând lângă dvs. o fotografie sau un cântec 
preferat? Radioul cu ceas AJL308 cu ecran color de 7” şi slot pentru card USB/SD vă 
poate ajuta să vă începeţi ziua cu dreptul.

Începeţi ziua cum doriţi
• Ecran color de 7" pentru a viziona ușor ceasul, radioul și calendarul
• Treziţi-vă în sunetele naturii și începeţi o nouă zi
• Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiţi liniștiţi

Multimedia la vârfurile degetelor
• Ascultaţi muzică sau canale radio în timp ce vizualizaţi fotografii
• Fotografia sau imaginea preferată în dreptul patului
• Sloturi pentru carduri USB și SD pentru fotografii și redare de muzică

Ușor de utilizat
• Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Oră de alarmă dublă



 Ecran LCD color de 7"
Pentru a citi clar conţinutul de pe ecranul LCD, 
radioul cu ceas Philips are o suprafaţă vizibilă 
de mari dimensiuni pentru facilitarea citirii orei 
curente sau a orei pentru alarmă, chiar și de la 
distanţă. Este ideal pentru persoanele în vârstă 
sau cu deficienţe vizuale.

Muzică de relaxare preîncărcată
Relaxaţi-vă sau adormiţi ascultând sunete 
liniștitoare. Radioul cu ceas Philips are 
preîncărcate mai multe piese muzicale pentru 

relaxare. Alegeţi dintre sunetul ploii de vară, 
valurile oceanului, muzica pentru spa și multe 
altele pentru a vă relaxa.

Vizualizare fotografii cu muzică/radio
Bucuraţi-vă de fotografii în timp ce ascultaţi 
muzica sau postul de radio FM favorite. 
Selectaţi din meniu "Fotografie cu muzică", apoi 
așezaţi-vă comod și delectaţi-vă cu ambele, 
simultan. Radioul cu ceas Philips este livrat 
împreună cu sloturi USB și pentru card de 
memorie SD, astfel încât puteţi reda muzica în 

formatele MP3 și WMA prin radioul cu ceas și 
vizualiza imaginile digitale favorite pe afișajul 
LCD.

Sloturi pentru carduri USB și SD
Datorită capacităţii complete de transfer al 
fișierelor, vă puteţi bucura cu ușurinţă de 
confortul și distracţia accesării mai multor 
melodii și fotografii prin sloturile pentru 
carduri USB și SD.
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Suport de stocare
• Unitate flash USB
• Acces card de memorie: Slot pentru card SD/MMC

Confort
• Alarme: Oră de alarmă dublă, Trezire cu sunetele 

naturii, Alarmă buzzer
• Cronometru oprire: Sunete din natură, Muzică de 

relaxare
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Ceas/Versiune: Digital

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Benzi pentru tuner: FM

Redare audio
• Medii de redare: Card SD/MMC, Unitate flash USB
• Format compresie: MP3, WMA

Sunet
• Tipuri de difuzoare: Sistem de boxe Bass Reflex
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 0,6 W
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 32 mm
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare 

cu redare de MP3-uri

Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Tip ecran: LCD TFT
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 300:1
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
• Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
• tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
• Pixel pitch: 0,107 (l) x 0,370 (H) mm
• Rezoluţie: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
• Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Conectivitate
• Intrare CC: 9 V

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

instalare rapidă, Manual de utilizare, Certificat de 
garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea
•
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