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ekketidsvisning
V
Med AJ3011 får du alltid en god start på dagen. Den har grunnleggende, men 

essensielle klokkefunksjoner og en stor LCD-skjerm med lysstyrkekontroll – den er en 

praktisk, alt-i-ett klokkeradio som gir en god start på dagen!

Lett å bruke
• Stor LCD-skjerm gjør det enklere å velge kontrollfunksjoner
• Kvartskontrollert klokke
• Vekketidsvisning viser deg vekketiden

Start dagen på din måte
• Gradvis oppvåkning for tilpasset vekkevolum
• Fall i søvn til musikk uten å sløse med strømmen
• Gjentatt vekking
Philips
Klokkeradio
AJ3011
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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 100 mW
• Lydsystem: Mono
• Høyttalerdiameter: 2,5 tommer
• Volumkontroll: roterende

Lydavspilling
• Programmerbare spor: 0

Tuner/mottak/sending
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisk digital tuning: nei
• Tunerbånd: FM, MW

Anvendelighet
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, Gradvis oppvåkning, Radioalarm, 
Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer

• Klokke/versjon: Digital

• Skjermsifre: 4
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
• Skjermtype: LCD

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, 

Garantisertifikat

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 432 x 242 x 214 mm
• Produktmål (B x H x D): 200 x 65 x 142 mm
• Vekt: 0,8 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 5,4 kg

Effekt
• Batteritype: AA, LR6
• Batterispenning: 1,5 V
• Lysnett
• Antall batterier: 2
•
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tor LCD-skjerm
en store LCD-tekstskjermen fører deg lekende lett 
jennom kontrollalternativene og bakbelysningen gjør 
et enkelt å styre et fullstendig hjemmekinoanlegg i 
ørket. Hold deg informert, behold kontrollen.

vartskontrollert klokke

ekketidsvisning
ekketidsvisning viser alltid både gjeldende klokkeslett 
g hvilket klokkeslett du har stilt for vekking. Med den 
ontinuerlige visningen trenger du ikke trykke på en 
napp for å se om vekkefunksjonen er slått på og når 
en kommer til å sette i gang. Med vekketidsvisning kan 
u føle deg trygg på at vekkefunksjonen er på, og at du 
lir vekt på riktig tidspunkt.

radvis oppvåkning
radvis oppvåkning er en volumkontroll for 
ekkefunksjonen som du kan tilpasse slik at du vekkes 
orsiktig med det volumet du ønsker, i stedet for å 
ykkes ut av søvnen. Bare still inn start- og 
luttvolumnivåer etter ønske, så vil en CD, radio eller 
anlig vekking trekke deg forsiktig ut av søvnen med 
kende volum til du er helt våken. Med myk oppvåkning 
an du stille inn volumet på vekkingen helt etter eget 
nske.

leep Timer
ed Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil 

øre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn 
n tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en CD eller 
n radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon 
lund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og 
eretter slår det seg automatisk av til strømsparende, 
tille ventemodus. Med Sleep Timer kan du sovne til en 
avoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer 
ller bekymre deg over strømregningen.

jentatt vekking
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