
 

Philips
Rádio-relógio

AJL308
Acorde com a foto de 

quem você gosta
Por que não dar mais graça à sua rotina com a foto de uma pessoa querida ou sua música 
preferida sempre ao seu lado? O rádio-relógio AJL308 com display colorido de 7” e o 
prático slot de cartão USB/SD ajudam você a começar bem o dia.

Comece o dia do seu jeito
• Display de 7" em cores para uma visualização fácil do relógio, rádio e do calendário
• Acorde com os sons da natureza e comece um dia novo em folha
• A música de relaxamento pré-carregada faz com que você adormeça com tranqüilidade

Multimídia ao seu alcance
• USB e slot de cartão SD para reprodução de fotos e música
• Curta suas músicas ou canais de rádio ao exibir fotos
• Sua foto ou imagem preferida na cabeceira

Fácil de usar
• Despertador suave com volume de alarme gradativo
• Sintonia digital FM com memórias
• Hora do alarme duplo
 



 Display LCD 7" em cores

Para uma leitura clara do conteúdo do display LCD, 
o Rádio-relógio Philips tem uma ampla área de 
exibição para facilitar a leitura das horas e do alarme, 
mesmo a distância. Ideal para idosos e deficientes 
visuais.

Música de relaxamento pré-carregada

Relaxe ou adormeça com sons que trazem paz. O 
Rádio-relógio Philips vem com diversas músicas para 
relaxamento. Basta escolher entre som de chuva ou 
de ondas do mar, música terapêutica e muito mais 
para você começar a relaxar.

Exibição de fotos com música/rádio

Exiba fotos ouvindo sua música ou estação de rádio 
FM favorita. Basta selecionar "Photo with music" 
(Foto com música) no menu e relaxar curtindo essa 
dupla experiência. O Rádio-relógio Philips dispõe de 
entrada USB e slot de cartão SD para que você ouça 
suas músicas em MP3 e WMA preferidas pelo rádio-
relógio e exiba suas imagens digitais no display LCD.
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Destaques

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
• Mídia de reprodução: DivX, MPEG4
Mídia de armazenamento
• Conexão USB
• Acesso a cartão de memória: Slot para cartão SD/

MMC

Praticidade
• Alarmes: Hora do alarme duplo, Acorde com os 

sons da natureza, Campainha de alarme
• Timer de desligamento automático: Sons da 

natureza, Música de relaxamento
• Cor da luz de fundo: Branco
• Relógio/versão: Digital

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena FM
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 20
• Faixas do sintonizador: FM

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: Cartão SD/MMC, Conexão 

USB
• Formato de compactação: MP3, WMA

Som
• Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas Bass Reflex
• Potência de saída (RMS): 2x0,6 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Diâmetro do alto-falante: 32 mm
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Reprodução de vídeo

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Apresentação de 

slides c/reprod. de MP3

Imagem/tela
• Proporção da imagem: 16:9
• Tipo de tela: LCD
• Brilho: 200 cd/m²
• Contraste (típica): 300:1
• Medida diagonal da tela (pol.): 7 polegada
• Área de exibição efetiva: 154,1x86,6 mm
• tela de cristal líquido: Polarizador antiofuscante
• Pixel pitch: 0,107(L)x0,370(A) mm
• Resolução: 480(L)x234(A)x3(RGB)
• Tempo de resposta (típico): 30 ms

Conectividade
• Entrada DC: 9 V

Acessórios
• Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Guia de 

instalação rápida, Manual do usuário, Certificado 
de garantia

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

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

Alimentação
• Alimentação
•
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