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AJ5100
Digitaaliradio, kristallinkirkas 

äänenlaatu
Kannettavan AJ5100-laitteen avulla voit kuunnella CD-laatuista musiikkia Digital Audio 
Broadcasting (DAB) -tekniikalla. helppokäyttöisillä toiminnoilla, kuten 5 pikapainikkeella, 
valitset suosikkiradiokanavasi helposti.

Mahtava suorituskyky, kompakti muotoilu
• Häiriötön DAB-radio
• DAB- sekä FM-pikavalintakanavat
• Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

Helppokäyttöinen
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Taustavalaistu nestekidenäyttö
• Verkkovirta- tai paristokäyttöinen
 



 Häiriötön DAB-radio

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-
digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi 
tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen 
lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle 
enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on 
kristallinkirkas ja häiriötön. Teknologian ansiosta 
vastaanotin voi lukittautua voimakkaampaan tarjolla 
olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma 
haetaan aseman nimen perusteella, joten asemien 
käsin selaaminen loppuu tähän.

DAB- sekä FM-pikavalintakanavat
DAB- sekä FM-pikavalintakanavat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 

Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun 
tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja 
valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava 
nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista 
määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten 
virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten 
maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen 
säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.
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Verkkovirta- tai paristokäyttöinen
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Tekniset tiedot
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• DAB: Band III, Infonäyttö, Smart Scan -toiminto, 

Valikko
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Pikavalinnat: 20
• Automaattinen digitaaliviritys
• Antenni: FM-antenni

Ääni
• Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Lähtöteho (RMS): 2 x 1,5 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiuttimen halkaisija: 3"
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• DC-tulo: 9 V

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Taustavalo
• Herätykset: Uniajastin
• Taustaväri: Sininen

Virta
• Akun jännite: 1,5 V
• Verkkovirta
• Akkujen määrä: 6
• Pariston malli: UM2, R14

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Verkkolaite, Pika-asennusopas, Käyttöopas, 
Takuutodistus

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 293 x 251 x 180 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 269 x 212 x 130 mm
• Paino: 2,4 kg
• Paino pakattuna: 2,6 kg
•

Kohokohdat
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