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วิทยุนาฬิกา

AJL308
จะรู้สึกดีเพียงใดเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นภา

พของคนที่คุณรักอยู่ใกล้ๆ
มาเพิ่มชีวิตชีวาให้ชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อด้วยรูปภาพที่คุณชื่นชอบ เพลงโปรดของคุณ หรือวิดีโอ 
ได้ด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเริ่มวันใหม่ได้ด้วย วิทยุนาฬิการุ่น AJL308 ที่มาพร้อมกับจอสีขนาด 7 
นิ้ว มีช่องเสียบการ์ด USB/SD ใช้ง่ายติดตั้งมาด้วยในตัว

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• จอสีขนาด 7" ซึ่งง่ายต่อการดูนาฬิกา วิทยุ และปฏิทิน
• ตื่นขึ้นด้วยเสียงจากธรรมชาติพร้อมเริ่มวันใหม่ที่สดใส
• เพลงเพื่อผ่อนคลายที่มีให้พร้อมในเครื่องช่วยให้คุณหลับสบาย

พบความบันเทิงจากมัลติมีเดียได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
• ช่องเสียบการ์ด SD และ USB สำหรับเก็บภาพ เพลง และคลิปวิดีโอ
• สนุกไปกับการฟังเพลงหรือวิทยุในขณะที่ดูภาพถ่ายไปด้วย
• ภาพโปรดของคุณหรือภาพถ่ายอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ข้างเตียง

ใช้งานง่าย
• Gentle wake พร้อมด้วยระดับความดังที่เพิ่มขึ้นของเสียงปลุก
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
• เวลาปลุกแบบ Dual



 จอ LCD สี ขนาด 7"
เพื่อให้จอภาพ LCD 
แสดงข้อความได้อย่างชัดเจน วิทยุนาฬิกาของ 
Philips จึงมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ 
ช่วยให้ดูเวลาและสัญญาณเตือนได้ง่าย 
แม้มองจากระยะไกล 
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีข้อจำกัดท
างสายตา

เพลงเพื่อผ่อนคลายที่มีให้พร้อมในเครื่อง
ผ่อนคลายหรือหลับไปกับเสียงที่ให้ความรู้สึกสง
บและสบาย วิทยุนาฬิกา Philips 

บรรจุเสียงเพลงต่างๆ 
เพื่อการผ่อนคลายมาพร้อมในเครื่อง 
เลือกฟังเสียงฝนโปรยปราย คลื่นซัดชายฝั่ง 
เพลงสปา และอื่นๆ 
เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

ช่องเสียบการ์ด SD และ USB
ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูภาพถ่าย 
และคลิปวิดีโอผ่าน USB และช่องเสียบการ์ด SD 
ในตัวได้อย่างง่ายดาย

การดูภาพถ่ายไปพร้อมกับฟังเพลงหรือวิ
ทยุ
เพลิดเพลินไปกับการชมภาพถ่ายขณะฟังเพลง
โปรดหรือวิทยุ FM เพียงเลือก "Photo with 
music" จากเมนู 
แล้วผ่อนคลายกับฟังเพลงและชมภาพไปพร้อม
กัน วิทยุนาฬิกา Philips 
มีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำสำหรับ USB และ 
SD เพื่อเปิดเพลง MP3 หรือ WMA 
ที่คุณชื่นชอบผ่านวิทยุนาฬิกา 
และชมภาพถ่ายที่คุณชื่นชอบบนจอภาพ LCD
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สื่อเก็บข้อมูล
• แฟลชไดรฟ์ USB: ใช่
• การเข้าใช้การ์ดหน่วยความจำ: ช่องเสียบการ์ด SD/

MMC

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: เวลาปลุกแบบ Dual, 

ปลุกด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติ, เสียงปลุก Buzzer
• ตั้งเวลาปิดเครื่อง: เสียงธรรมชาติ, 

เพลงเพื่อความผ่อนคลาย
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: การ์ด SD/MMC, แฟลชไดรฟ์ USB
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA

เสียง
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
• กำลังขับ (RMS): 2x0.6 วัตต์
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 32 มม.
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DivX, MPEG4

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ความสว่าง: 200 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300:1
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 7 นิ้ว
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 154.1x86.6 มม.
• ประเภทจอ LCD: โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า
• ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.107 (กว้าง) x 0.370 (สูง) 

มม.
• ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง)x 3(RGB)
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณ DC เข้า: 9 V

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, 

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

208.5 x 168.5 x 91.2 มม.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: ใช่
•
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