
 

 

Philips
Radio pulkstenis

Bluetooth®
Universāla uzlāde
Divkāršs modinātājs
FM, digitālā regulēšana

AJT5300W
Bez vadiem baudiet mūziku un 

uzlādējiet savu viedtālruni
Sāciet savu dienu pilnībā uzlādēti, pateicoties AJT5300W. Šis radio pulkstenis darbojas arī 
kā bezvadu skaļrunis, kas straumē mūziku no jebkuras Bluetooth ierīces. Pateicoties 
iebūvētajām vadotnēm, kamēr jūs guļat, tas uzlādē jebkuru viedtālruni — iPhone/Android.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
• Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana
• USB ports jebkuras mobilās ierīces uzlādēšanai
• Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
• Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
• Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas



 Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru 
tehnoloģija, kas ir stabila un energoefektīva. 
Tehnoloģija nodrošina vienkāršu savienojumu 
ar citām Bluetooth ierīcēm, tāpēc jūs varat 
atskaņot iecienīto mūziku no jebkura 
viedtālruņa, planšetdatora vai pat klēpjdatora, 
tostarp iPod vai iPhone ar skaļruni, kurā 
iespējota Bluetooth iespēja.

USB ports

Šajā skaļrunī ir ietverts USB ports; ja jūsu 
viedtālrunim ir izlādējies akumulators vai nu 
mājās, vai esot ceļā, šis portatīvais skaļrunis 
sniedz iespēju uzlādēt mobilo ierīci, izmantojot 
skaļruņa bateriju.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem 
iestatījumiem

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas 
iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio 
sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru 
vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet 

nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai 
saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio 
stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Audio ieeja

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši 
atskaņot audio saturu no portatīviem 
multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai 
nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku 
audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir 
arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno 
portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Iebūvētais mikrofons
Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var 
izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek 
saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs 
varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai 
sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās 
piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas 
darbojas lieliski.

Izslēgšanās taimeris

Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms 
iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku 
vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu 
(līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru 
klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā Philips radio 
pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam 
automātiski izslēgsies, aktivizējot 

energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. 
Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, 
klausoties iecienīto radio DJ, nevis skaitot aitas 
vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

Baterijas nodrošinājums
Baterijas nodrošinājums saglabā laika 
iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu 
gadījumā

Mosties, dzirdot radio vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto 
radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet 
modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai 
pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto 
radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks 
mosties, Philips radio pulkstenis automātiski 
ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Divkāršs modinātājs

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus 
modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu 
modinātāja laiku, otru – kā sava partnera 
modinātāja laiku.
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Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
• Versija: V2.1 + EDR
• Profili: A2DP, HFP, AVRCP
• Darb. rād.: 10 m (brīva vieta)

Saderība
• Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 

2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
• citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku

Pulkstenis
• Tips: Digitāls
• Displejs: gaismas diode
• Laika formāts: 24 h

Modinātāja signāls
• Modinātāja signālu skaits: 2
• Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
• Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 20
• Antena: FM antena, FM antena
• Frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
• Uztvērēja joslas: Digitālā regulēšana, FM

Lietošanas komforts
• Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk
• Modinātāja signāli: Zummera modinātāja signāls, 

Divi modināšanas laiki, Pakāpeniska modināšana, 
Radio modinātāja signāls, Modinātāja signāla 
atkārtošana (snaudas režīms)

• Displeja spilgtums: Augsts / vidējs / zems
• Izslēgšanās taimeris

Savienojamība
• Audio ieeja (3,5 mm)
• Mikrofons: Iebūvētais mikrofons

USB uzlāde
• Jā
• 5 V, 1 A

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
• Akumulatora tips: AA
• Bateriju skaits: 2
• Rezerves baterijas: AA (nav iekļauta)
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Izmēri
• Iesaiņojuma veids: D-kaste
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 

182 x 111 x 100 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 206 x 115 x 110 mm
• Bruto svars: 0,6 kg
• Neto svars: 0,5 kg

Piederumi
• Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Garantijas brošūra

Uzlāde
• USB ierīces: 5 V

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 1
•
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