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Keljen fel jobb lábbal!

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel
Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített AM/FM rádióval rendelkezik, így 
választhatóan a kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
• Ismétlő ébresztő további szundításhoz

Egyszerű használat
• MW / FM hangolóegység
• Nagy kijelző a jó láthatóságért
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát



 Ébredjen rádióra vagy sípolásra
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy 
hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést 
Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással 
ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza 
a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a 
felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan 
bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az 
ébresztési hangot.

Ismétlő ébresztő

A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a 
visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de 
még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az 
Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. 
Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog 
szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés 
végleges kikapcsolásáig kilenc percenként 
akárhányszor megnyomhatja.

Elalváskapcsoló

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig 
szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy 
rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy 
időhatárt (egészen 1 óráig), majd válasszon CD-t 
vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig 
hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig 
folytatja a lejátszást, majd automatikusan 
energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra 
vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc 
CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell 
bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt 
aggódnia.

Tartalékelem
A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az 
időmemóriát
AJ3112/12

Fénypontok
• Garancia: Garancialevél
Kényelem
• Ébresztők: rádiós ébresztés, berregő riasztás, 

Ébresztés 24 órás visszaállítása, riasztás ismétlése 
(szundítás)

• Óra: Digitális, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LED-es kijelző

Hang
• Hangrendszer: monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
• Kimeneti teljesítmény: 100 mW RMS

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Hangolási sávok: FM, MW

Tartozékok
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Bruttó tömeg: 1,15 kg
• Termék tömege: 0,9 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Főegység mélysége: 130 mm
• Főegység magassága: 56 mm
• Csomag szélessége: 138 mm
• Főegység szélessége: 130 mm
• Csomag magassága: 213 mm
• Csomag mélysége: 56 mm

Tápellátás
• Elemfeszültség: 9 V
• Elemek száma: 1
• Akkumulátor típusa: 6F22 9V
• Táplálás típusa: AC bemenet
•
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