
 

 

Philips
Saatli Radyo

AJ100
Her yaşam tarzına uygun 

şık tasarım
Kompakt AJ100 ile mekanınızı ve sabah rutininizi geliştirin. 5 tek dokunuşlu düğmeye sahip 
olan geniş, arka aydınlatmalı LCD, en sevdiğiniz radyo istasyonlarınıza kolay erişim sağlar. 
Radyo ya da artan sesli alarm seçiminizle, her güne güzel başlayın.

Zarif, șık ve az yer kaplayan tasarım
• Geniș, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ıșıkta bile kolay izleme
• İstasyonları ayarlı dijital radyo
• Alarm Saati Ekranı, uyanma saatini gösterir

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın
• Güne keyifli bașlamak için nazik uyandırma
• Çift alarmlı saat
• Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Kullanım kolaylığı
• Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erișim için tek dokunușlu 5 düğme
• Uyku zamanlayıcısı, radyoyu önceden ayarlanmıș saatte otomatik olarak kapatır



 Geniș, arka aydınlatmalı LCD ekran
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ıșıkta bile 
kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakıșta tüm 
bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

İstasyonları ayarlı dijital radyo
İstasyonları ayarlı dijital radyo

Nazik uyandırma
Ses düzeyi așamalı olarak artan alarm ile güne nazik 
bir biçimde uyandırılarak bașlayın. Ses düzeyi 
önceden ayarlanmıș alarmlar, ya sizi 
uyandıramayacak kadar düșük ya da uyandırırken 
rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. 
Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle 
uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm 
ses düzeyi düșük bir tondan yüksek bir tona doğru 
așamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Alarm tekrarı
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme 
özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha 
uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı 
Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya 
devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar 
çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz 
dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya 
devam edebilirsiniz.

Ayarlı istasyonlara erișim
Tek bir dokunușla sevdiğiniz radyo istasyonlarına 
erișin

Kapanma zamanlayıcısı
Uyku zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce seçtiğiniz 
radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek 
istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman 
birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken 
dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu seçin. Set, 
seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra 
otomatik olarak, düșük enerji tüketiminde, sessiz 
bekleme moduna geçecektir. Uyku Zamanlayıcısı, 
koyunları saymanıza gerek kalmadan veya enerji 
israfından korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya 
dalmanıza olanak tanır.
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