
 

 

Philips
Klokradio

Bluetooth®
Universeel oplaadbaar
Dubbel alarm
Digitale FM-tuner

AJT5300W
Geniet van draadloze muziek 

en laad uw smartphone op
Begin uw dag volledig opgeladen met de AJT5300W. Deze klokradio fungeert als 
draadloze speaker die muziek streamt vanaf elk Bluetooth-apparaat. In de ingebouwde 
dockingstations kunt u uw iPhone of Android-smartphone opladen terwijl u slaapt.

Verrijk uw luisterervaring
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk
• USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden
• Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
• Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Alarmherhaling met snoozetijd



 Bluetooth

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel stabiel als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding met andere Bluetooth-apparaten 
mogelijk, zodat u uw favoriete muziek 
eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of 
laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones 
met een Bluetooth-luidspreker.

USB-poort

Deze luidspreker heeft een USB-poort, dus als 
de batterij van uw smartphone thuis of 
onderweg leeg raakt, kunt u met deze 
draagbare luidspreker de in de luidspreker 
opgeslagen batterijkracht overbrengen naar 
uw mobiele apparaat.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden 
voor uw muziekcollectie op uw Philips-
audiosysteem. U hoeft alleen maar af te 
stemmen op de zender die u wilt instellen als 
voorkeurzender en de voorkeurknop 

ingedrukt te houden om de frequentie op te 
slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om 
snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Audio-ingang

Met de audio-in-connectiviteit kunt u 
muziekbestanden direct vanaf draagbare 
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van 
uw favoriete muziek in de superieure 
geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. 
De audio-ingang is bovendien zeer handig 
omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar 
op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Ingebouwde microfoon
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze 
luidspreker ook als luidsprekertelefoon. 
Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de 
muziek op pauze gezet en kunt u via de 
luidspreker praten. Of u nu een zakelijke 
vergadering wilt volgen of een vriend wilt 
bellen als u op een feestje bent, het werkt 
altijd.

Sleeptimer

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of 
radiozender wilt luisteren voordat u gaat 
slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) 
en een radiozender waarnaar u wilt luisteren 
voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt 
de muziek gedurende de ingestelde tijd af. 

Vervolgens gaat het apparaat over op een 
stroombesparende, stille stand-bymodus. Met 
Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete 
radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u 
schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te 
maken over onnodig stroomverbruik.

Back-upbatterij
Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag 
tijdens een stroomstoring

Word wakker met radio of zoemer

Wakker worden met het geluid van uw 
favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft 
alleen maar het alarm in te stellen op uw 
Philips-klokradio om gewekt te worden met de 
laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u 
kiezen voor een zoemeralarm. Als het 
wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-
klokradio automatisch de radiozender in of 
wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Dubbel alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.
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Draadloze Bluetooth®-technologie
• Versie: V2.1 + EDR
• Profielen: A2DP, HFP, AVRCP
• Bereik: 10 m (open ruimte)

Compatibiliteit
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Klok
• Type: Digitaal
• Display: LED
• Tijdnotatie: 24 uur

Alarm
• Aantal alarmen: 2
• Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
• Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Tuner/ontvangst/transmissie
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 20
• Antenne: FM-antenne, FM-antenne
• Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
• Radioband: Digitale afstemming, FM

Comfort
• Volumeregeling: Omhoog/omlaag
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, Tweevoudige 

alarmtijd, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm 
herhalen (snooze)

• Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
• Sleeptimer

Connectiviteit
• Audio-ingang (3,5 mm)
• Microfoon: Ingebouwde microfoon

Opladen via USB
• Ja
• 5 V, 1 A

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
• Batterijtype: AA
• Aantal batterijen: 2
• Back-upbatterij: AA (niet meegeleverd)
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Productafmetingen (b x d x h): 182 x 111 x 

100 millimeter
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 206 x 115 x 110 

mm
• Brutogewicht: 0,6 kg
• Nettogewicht: 0,5 kg

Accessoires
• Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart

Opladen
• USB-apparaten: 5 V

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 1
•
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