
 

 

Philips
Klokkeradio

AJ3112
Start dagen på din måte!

Våkn opp til radio eller summing
Denne stilige radiovekkerklokken er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har 
innebygd AM/FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittkanalen eller 
summealarmen.

Start dagen på din måte
• Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
• Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
• Gjentatt vekking

Lett å bruke
• MB-/FM-tuner
• Større LCD-skjerm gjør det enklere å lese
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
• Batteri back-up



 Våkne til radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din 
eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen 
slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist 
hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når 
alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen 
automatisk på valgte radiostasjonen eller starter 
alarmen.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Batteri back-up
Batteri back-up
AJ3112/12

Høydepunkter
• Tunerbånd: FM, MW • Batteritype: 6F22
•

Anvendelighet
• Alarmer: Radioalarm, Summealarm, 24-timers 

tilbakestilling av alarm, Gjentatt alarm (snooze)
• Klokke/versjon: Digital
• Skjermtype: 4-sifret skjerm
• Sleep Timer

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 100 mW
• Lydsystem: Mono
• Volumkontroll: roterende

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål
• Produktmål (B x H x D): 130 x 56 x 130 mm
• Produktvekt: 0,9 kg
• Emballasjetype: D-boks
• Emballasjemål (B x H x D): 138 x 213 x 56 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 1,15 kg

Effekt
• Batterispenning: 9 V
• Lysnett
• Antall batterier: 1
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