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Καθολική φόρτιση
Διπλό ξυπνητήρι
Ψηφιακός συντονισμός FM

AJT5300W
Ακούστε ασύρματη μουσική και 

φορτίστε το smartphone σας
Ξεκινήστε τη μέρα σας με τη συσκευή σας πλήρως φορτισμένη, με το AJT5300W. Αυτό το 

ραδιορολόι λειτουργεί και ως ασύρματο ηχείο που μεταδίδει μουσική από οποιαδήποτε συσκευή 

Bluetooth. Η ενσωματωμένη βάση φορτίζει οποιοδήποτε smartphone, iPhone ή Android, ενώ 

κοιμάστε.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές
• Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Εύκολη χρήση
• Θύρα USB για τη φόρτιση συσκευών
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία για κλήσεις hands-free
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική

• Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα



 Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και 
ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία 
επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με 
άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε 
να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από 
οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό 
υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε 
ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Θύρα USB

Αυτό το ηχείο διαθέτει μια θύρα USB. Αν η 
μπαταρία του smartphone σας εξαντλείται, 
είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε καθ' οδόν, αυτό 
το φορητό ηχείο σας επιτρέπει να φορτίσετε 
τις φορητές σας συσκευές, απλά και εύκολα.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με 
προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει 
επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική 
συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά 

συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να 
ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να 
αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με 
τη δυνατότητα αποθήκευσης 
προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, 
μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον 
αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς 
να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες 
κάθε φορά.

Είσοδος ήχου

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου 
απευθείας από φορητά media player. Εκτός 
από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη 
ποιότητα ήχου που προσφέρει το 
ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης 
εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, αυτό 
το ηχείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για ανοιχτή συνομιλία. Όταν δέχεστε μια 
εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή 
μουσικής διακόπτεται προσωρινά κι έτσι 
μπορείτε να μιλήσετε μέσω του ηχείου. Είναι 
ιδανικό για να λάβετε μέρος σε μια 
τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή να 
τηλεφωνήσετε σε φίλους από ένα πάρτι.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να 
αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε 
μουσική ή ραδιόφωνο προτού κοιμηθείτε. 
Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως 1 ώρα) 
και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό 
σταθμό που θέλετε να ακούσετε μέχρι να 
αποκοιμηθείτε. Το ραδιόφωνο Philips θα 
συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το τέλος 
της επιλεγμένης διάρκειας και κατόπιν θα 
μεταβεί αυτόματα στην ενεργειακά 
αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία 
αναμονής. Με το χρονοδιακόπτη αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας, μπορείτε να 
αποκοιμηθείτε ακούγοντας το CD ή το 
ραδιοφωνικό παραγωγό της προτίμησής 
σας, χωρίς να ξαγρυπνάτε ή να σας 
απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.

Εφεδρικές μπαταρίες
Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Αφύπνιση με ραδιόφωνο ή βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου 
σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο 
βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο 
ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με 
τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού 
που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο 
βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το 
ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα 
ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό 
σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.
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Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

• Έκδοση: V2.1 + EDR
• Προφίλ: A2DP, HFP, AVRCP
• Εμβέλεια: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Συμβατότητα
• Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 
και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση

• άλλες συσκευές μουσικής: με Bluetooth 2.1 ή 
μεταγενέστερη έκδοση

Ρολόι
• Τύπος: Ψηφιακά
• Οθόνη: LED
• Μορφή ώρας: 24ωρη

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 20
• LNA - κεραία: Κεραία FM, Κεραία FM
• Εύρος συχνοτήτων: 87,5 - 108 MHz
• Ζώνες δέκτη: Ψηφιακό ραδιόφωνο, FM

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω
• Αφυπνίσεις: Βομβητής, Ώρα διπλής αφύπνισης, 
Ήπια αφύπνιση, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, 
Επανάληψη αφύπνισης (snooze)

• Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Φόρτιση USB
• Ναι
• 5V, 1A

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
• Τύπος μπαταριών: AA
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Εφεδρική μπαταρία: AA (δεν περιλαμβάνεται)
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 182 x 111 x 

100 χιλιοστά
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 206 x 115 x 

110 χιλ.
• Μικτό βάρος: 0,6 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,5 κ.

Αξεσουάρ
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης

Φόρτιση
• Συσκευές USB: 5V

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 1
•
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