
 

 

Philips
Rádio Relógio

CD

AJ130
Design esguio para qualquer estilo de vida

acorde ao som da sua música ou estação de rádio favorita
Liberte a sua música portátil em casa e desfrute de som magnífico do rádio relógio com 
CD AJ130 com ligação Aux-in. O seu design elegante e compacto contém um grande 
LCD retroiluminado. Pode acordar ao som do seu CD, música digital ou alarme favoritos.

Design esguio, chique e compacto
• Compatível com CD-Recordable e CD-ReWritable
• Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• Sintonia digital e pré-sintonias

Comece o dia à sua maneira
• Acorde com o CD, rádio ou aviso sonoro
• Alarme duplo
• Repetir Alarme

Fácil de utilizar
• O Visor de Alarme mostra a hora de despertar
• Temporizador para adormecer ao som da sua rádio favorita



 Sintonia digital e pré-sintonias
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Acorde com o CD, rádio ou aviso sonoro
Acorde com o CD, rádio ou aviso sonoro

Alarme duplo
O sistema de áudio Philips inclui dois tempos de 
alarme. Defina um tempo de alarme para o acordar 
e o outro tempo de alarme para acordar outra 
pessoa .

Repetir Alarme
Repetir Alarme

Temporizador
O temporizador permite-lhe decidir durante quanto 
tempo pretende ouvir uma música ou estação de 
rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um 
limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou 
estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O 
sistema continua a reprodução durante o tempo 
seleccionado e, em seguida, activa automaticamente 
um modo de standby económico e silencioso. O 
temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD 
ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou 
desperdiçar energia.
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Destaques
• Potência de saída (RMS): 2 x 0,5 W
Comodidade
• Relógio/Versão: Digital
• Alarmes: Acordar com faixa favorita, Reinício do 

alarme todas as 24 horas, Alarme com aviso 
sonoro contínuo, Alarme com CD, Despertador 
com Rádio, Repetir alarme (snooze), 
Temporizador

• Tipo de Ecrã: LCD
• Dígitos do Ecrã: 4
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Azul

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Faixas Programáveis: 20
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/
Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução 
Aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM
• Antena: Antena FM

Som

• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo
• Diâmetro do altifalante: 2"

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada, 3,5 mm

Potência
• Alimentação eléctrica
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina
• Número de pilhas: 2

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

165 x 134 x 155 mm
• Peso: 1,3 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

185 x 207 x 171 mm
• Peso incl. Embalagem: 1,59 kg
•
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