
 

 

Philips
Rádio relógio

Bluetooth®
Carregamento universal
Alarme duplo
FM, sintonização digital

AJT5300W
Desfrute de música sem fios e 

carregue o seu smartphone
Comece o dia com os níveis de energia repostos graças ao AJT5300W. Este rádio relógio funciona 
como um altifalante sem fios que transmite música a partir de qualquer dispositivo Bluetooth. Com 
suportes incorporados, carrega qualquer smartphone, iPhone/Android, enquanto dorme.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Fácil de utilizar
• Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel
• Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
• Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco



 Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance estável e de baixo 
consumo. A tecnologia permite uma ligação 
sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, 
para que possa reproduzir a sua música 
favorita a partir de qualquer smartphone, 
tablet ou computador portátil, incluindo iPods 
ou iPhones através de um altifalante com 
Bluetooth.

Porta USB

Este altifalante dispõe de uma porta USB; se o 
seu smartphone estiver a ficar sem carga - em 
casa ou em viagem -, este altifalante portátil 
permite-lhe que transfira a carga da bateria 
armazenada no altifalante para o seu 
dispositivo móvel.

Sintonização digital FM com estações 
programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a 
estação que deseja programar e premir e 

manter premido o botão de programação para 
memorizar a frequência. Com estações de 
rádio predefinidas que podem ser gravadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Entrada de áudio

A conectividade da entrada de áudio permite a 
reprodução directa do conteúdo da entrada de 
áudio dos seus leitores multimédia portáteis. 
Além da vantagem de desfrutar da sua música 
favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a 
entrada de áudio é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Microfone incorporado
Com o seu microfone incorporado, este 
altifalante também funciona como alta-voz para 
telefone. Quando é recebida uma chamada, a 
música é colocada em pausa e pode falar 
através do altifalante. Telefone para uma 
reunião de negócios ou ligue a um amigo de 
uma festa. Funciona na perfeição em qualquer 
situação.

Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante 
quanto tempo pretende ouvir música - ou uma 
estação de rádio à sua escolha - antes de 
adormecer. Basta definir um limite de tempo 
(até 1 hora) e escolher uma estação de rádio 

para ouvir enquanto adormece. O rádio da 
Philips continua a reproduzir durante o 
período seleccionado e, em seguida, muda 
automaticamente para um modo de espera 
economizador e silencioso. O temporizador 
permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa 
de rádio preferido sem ter de contar carneiros 
ou de se preocupar com desperdícios de 
energia

Pilha de reserva
Pilha de reserva assegura a conservação da 
memória da hora durante falhas de energia

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Desperte ao som da sua estação de rádio 
favorita ou de um sinal sonoro. Defina o 
alarme no seu rádio relógio Philips para 
acordar com a estação de rádio que ouviu por 
último ou escolha acordar com um sinal 
sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o 
rádio relógio Philips liga automaticamente a 
estação de rádio seleccionada ou activa o sinal 
sonoro.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 
para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.
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Tecnologia sem fios Bluetooth®

• Versão: V2.1 + EDR
• Perfis: A2DP, HFP, AVRCP
• Alcance: 10 m (em espaços livres)

Compatibilidade
• Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 

e Bluetooth 2.1 ou superior
• outros dispositivos de música: com Bluetooth da 

versão 2.1 ou superior

Relógio
• Tipo: Digital
• Visor: LED
• Formato das horas: 24 h

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/receção/transmissão
• N.º de estações programadas: 20
• Antena: Antena FM, Antena FM
• Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
• Bandas do sintonizador: Sintonização digital, FM

Funcionalidades
• Controlo do volume: Para cima/para baixo
• Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, 

Alarme duplo, Despertar suave, Despertador com 
Rádio, Repetir alarme (snooze)

• Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
• Temporizador

Conetividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Microfone: Microfone incorporado

Carregamento por USB
• SIM
• 5 V, 1 A

Potência
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Consumo de energia em modo de espera: < 1W
• Tipo de pilha: AA
• Número de pilhas: 2
• Pilha de reserva: AA (não incluída)
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 182 x 111 x 

100 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 206 x 115 x 

110 mm
• Peso bruto: 0,6 kg
• Peso líquido: 0,5 kg

Acessórios
• Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia

Carregamento
• Dispositivos USB: 5 V

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 1
•
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