
 

 

Philips
Rádio Relógio

AJ3112
Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro
Este despertador com rádio, moderno e elegante, acorda-o sempre a horas. Possui rádio 
AM/FM incorporado e tem a possibilidade de acordá-lo com a sua estação de rádio 
favorita ou com um aviso sonoro.

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
• Repetir Alarme

Fácil de utilizar
• Sintonizador MW / FM
• Visor LCD de maiores dimensões para uma leitura fácil
• Temporizador para adormecer ao som da sua rádio favorita
• Pilha de segurança



 Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou 
de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio 
relógio Philips para acordar com a estação de rádio 
que ouviu por último ou escolha acordar com um 
sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o 
rádio relógio Philips liga automaticamente a estação 
de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com um 
volume de alarme que aumenta gradualmente. Os 
sons de alarme normais com um volume predefinido 
são demasiado baixos para o acordar ou então são 
demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação de 
rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do 
alarme de despertar aumenta gradualmente de um 
volume baixo subtil para um volume suficientemente 
elevado para o acordar suavemente.

Pilha de segurança
Pilha de segurança
AJ3112/12

Destaques
• Tipo de bateria: 6F22
•

Comodidade
• Alarmes: Despertador com Rádio, Alarme com 

aviso sonoro contínuo, Reinício do alarme todas as 
24 horas, Repetir alarme (snooze)

• Relógio/Versão: Digital
• Tipo de Ecrã: Visor de 4 dígitos
• Temporizador

Som
• Potência de saída (RMS): 100 mW
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Bandas do sintonizador: FM, MW

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador, 

Certificado de garantia

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

130 x 56 x 130 mm
• Peso do produto: 0,9 kg
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

138 x 213 x 56 mm
• Peso incl. embalagem: 1,15 kg

Alimentação
• Voltagem da bateria: 9 V
• Alimentação eléctrica
• Número de pilhas: 1
Data de publicação  
2010-07-22

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39057
EAN: 87 12581 41267 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com

Especificações
Rádio Relógio
  

http://www.philips.com

