
 

 

Philips
Rádiobudík

AJL308
Zobúdzajte sa s fotografiou tých, 

ktorí sú vám najcennejší
Nemáte chuť dodať svojmu bežnému dennému programu väčší zmysel pomocou milovanej 
fotografie alebo obľúbenej piesne? Rádiobudík AJL308 so 7-palcovým farebným displejom a 
praktickým portom USB a priečinkom na karty SD vám pomôže správne začať váš nový deň.

Začnite deň po svojom
• 7-palcový farebný displej pre jednoduché prezeranie hodín, rádia a kalendára
• Zobuďte sa so zvukmi prírody a začnite svieži nový deň
• Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať

Multimédiá ako na dlani
• Vychutnajte si pri prezeraní fotografií hudbu alebo rádiové kanály
• Vaša obľúbená fotografia alebo obrázok hneď vedľa vašej postele
• Zásuvky na zariadenia USB a karty SD pre prehrávanie fotografií a hudby

Jednoduché používanie
• Jemné zobudenie so zvyšujúcim sa tónom budíka
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Duálny čas budenia



 7-palcový farebný LCD displej
Pre vyššiu čitateľnosť obsahu na displeji LCD 
má rádiobudík Philips veľkú plochu displeja, 
takže odčítanie času a budíka je jednoduché aj 
z väčšej vzdialenosti. Je teda ideálny pre ľudí v 
pokročilom veku a osoby so slabším videním.

Predinštalovaná relaxačná hudba
Oddýchnite si alebo zaspite pri relaxačných 
zvukoch. Hodiny s rádiom Philips sú naplnené 
množstvom relaxačných kompozícií. 
Jednoducho si vyberte šumenie dažďa, morské 

vlny, hudbu do kúpeľa či iné, a vychutnajte si 
uvoľnené pohodlie.

Prezeranie fotografií s hudbou/rádiom
Vychutnávajte si fotografie a súčasne počúvajte 
obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu FM. 
Jednoducho z ponuky vyberte „Fotografie a 
hudba“, potom sa pohodlne posaďte a užite si 
obe potešenia súčasne. Rádiobudík Philips je 
vybavený zásuvkami pre zariadenie USB a 
pamäťové karty SD, takže prostredníctvom 
rádiobudíka môžete prehrávať obľúbenú 

hudbu vo formáte MP3 a WMA a na displeji 
LCD zobrazovať svoje obľúbené digitálne 
obrázky.

USB a priečinky pre pamäťové karty SD
Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri 
dostupnosti väčšieho množstva hudby a 
fotografií cez zásuvky na zariadenia USB a karty 
SD.
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Pamäťové médium
• USB jednotka Flash
• Vstup pamäťovej karty: Zásuvka karty SD/MMC

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Duálny čas budenia, Prebudenie zvukmi 

prírody, Budík - siréna
• Časovač vypnutia: Zvuk prírody, Relaxačná hudba
• Farba podsvietenia: Biela
• Hodiny/Verzia: Digitálny

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 20
• Upevnenia tuneru: FM

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: Karta SD/MMC, USB jednotka 

Flash
• Formát kompresie: MP3, WMA

Zvuk
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 0,6 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s 

prehrávaním MP3

Obraz/Displej
• Pomer strán: 16:9
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 300:1
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
• Efektívna viditeľná oblasť: 154,1 x 86,6 mm
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
• Odstup pixelov: 0,107 (w) x 0,370 (h) mm
• Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
• Čas odozvy (typický): 30 ms

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 9 V

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla 

inštalačná príručka, Manuál používateľa, Potvrdenie 
záruky

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Príkon
• Napájanie zo siete
•
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