
 

 

Philips
Klockradio

AJL308
Vakna med ett foto på 

dem du tycker om
Varför inte börja dagen med ett foto på någon du tycker om eller en favoritlåt vid din 
sida? Med Philips klockradio med 7" färgskärm och praktisk USB/SD-kortplats kan du börja 
dagen på rätt sätt.

Starta dagen som du vill
• 7" färgskärm där du lätt kan se klocka, radio och kalender
• Vakna till naturens ljud och börja en ny dag
• Förinställd avslappningsmusik gör att du somnar lugnt

Multimedia alltid inom räckhåll
• Lyssna på musik eller radiokanaler när du tittar på foton
• Ditt favoritfoto eller din favoritbild på nattduksbordet
• USB- och SD-kortplatser för foton och musik

Lättanvänd
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• Dubbla larmtider



 17,8 cm (7") LCD-färgskärm
Så att du lätt ska kunna läsa vad som står på 
LCD-skärmen har Philips-klockradion ett stort 
visningsområde. Du ser lätt hur mycket 
klockan är och vilken tid larmet är inställt på, 
även på längre avstånd. Den passar perfekt för 
äldre eller personer med nedsatt syn.

Förinställd avslappningsmusik
Slappna av eller somna till rofyllda ljud. Philips 
klockradio är förinstallerad med ett antal 

avslappnade musikstycken. Välj mellan t.ex. 
regnskurar, havsvågor eller spa-musik att njuta 
av.

Visa foton med musik/radio
Titta på dina foton medan du lyssnar på 
favoritmusiken eller en FM-radiokanal. Välj helt 
enkelt Foto med musik på menyn, luta dig 
tillbaka och njut av båda samtidigt. Philips 
klockradio har USB- och SD-
minneskortplatser så att du kan spela dina 

favorit MP3- eller WMA-musik via klockradion 
och visa dina digitala favoritbilder på LCD-
skärmen.

USB- och SD-kortplatser
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet 
kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer 
musik och foton via USB- och SD-kortplatsen.
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Lagringsmedia
• USB-flashminne
• Minneskortåtkomst: SD-/MMC-kortplats

Bekvämlighet
• Larm: larmsignal, dubbelt larm
• Färg på bakgrundsbelysning: vit
• Klocka: Digital
• Klocka: naturljud, avslappningsmusik, vakna till 

naturljud

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Kanalförinställningar: 20
• Radioband: FM
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Ljuduppspelning
• Kompatibla format: MP3, WMA
• Uppspelningsmedia: SD/MMC-kort, USB-

flashminne

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 2 x 0,6 W RMS

Bild/visning
• Bildförhållande: 16:9

• Visa skärmtyp: LCD TFT
• Ljusstyrka: 200 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 300:1
• Diagonal skärmstorlek (tum): 7 tum
• Effektiv visningsyta: 154,1 x 86,6 mm
• LCD-paneltyp: antireflexpolarisering
• Bildpunktavstånd: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
• Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
• Svarstid (medel): 30 ms

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Övrigt: Snabbstartguide, Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Huvudenhet, djup: 91,2 mm
• Huvudenhet, höjd: 168,5 mm
• Huvudenhet, bredd: 208,5 mm

Effekt
• Inspänning: 9 V
• Strömtyp: AC-ingång

Högtalare
• Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

Digitalfotovisning
• Bildförbättring: bildspel med MP3-uppspelning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
•
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