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AJ100
Tyylikäs ja ajaton muotoilu

Täydennä kotiasi ja aamurutiinejasi kompaktilla AJ100-laitteella. Suurikokoisesta, taustavalaistusta 
LCD-näytöstä valitset suosikkiradiokanavasi helposti 5 pikapainikkeella. Herää päivään rauhassa 
lempimusiikkisi tahtiin tai summeriherätykseen, jonka voimakkuus kovenee vähitellen.

Tyylikäs, hienostunut ja kompakti muotoilu.
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
• Digitaalinen viritin esiasetuksineen
• Herätysajan näyttö näyttää herätysajan

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
• Hellävarainen herätys asteittain kovenevan äänenvoimakkuuden ansiosta
• Kaksi herätysaikaa
• Herätyksen toisto

Helppokäyttöinen
• 5 painiketta suosikkiradiokanavien helppoon käyttöön
• Uniajastin sammuttaa radion automaattisesti määritettynä aikana.
 



 Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä 
hämärässä

Digitaalinen viritin esiasetuksineen
Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Hiljainen herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet 
ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, 
jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse 
herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai 
hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät 
rauhallisesti.

Herätyksen toisto
Herätyksen toisto

5 yhden painikkeen kanavaa

Käytä suosikkikanaviasi yhdellä painikkeella

Uniajastin
Uniajastimella radiokanavan voi määrittää 
sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain 
määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava 
radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa 
toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten 
virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit nukahtaa 
tuttuun radioääneen ilman, että virta jää turhaan 
päälle.
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Kohokohdat
• Taustaväri: valkoinen • Verkkolaitetyyppi: 220 V
•

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 80 mW
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Kaiuttimen halkaisija: 2,5"
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 5
• Virittimen aaltoalueet: FM

Käytön mukavuus
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, 

Summeriherätys, Hiljainen herätys, Radioherätys, 
Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin

• Taustavalo

• Kello/versio: Digitaalinen
• Näytön numerot: 4
• Näyttötyyppi: LCD
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, 

Takuutodistus, Verkkolaite

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 172 x 238 x 614 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 95 x 105 x 110 mm
• Paino: 0,8 kg
• Paino pakattuna: 5,5 kg
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