
 

 

Philips
Radio cu ceas

AJ3112
Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Treziţi-vă cu radioul sau cu alarma
Acest ceas elegant cu alarmă şi radio vă trezeşte la timp. Are un radio AM/FM încorporat, 
radio care vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu emisiunea radio preferată sau cu alarma.

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
• Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
• Repetare alarmă

Ușor de utilizat
• Tuner MW / FM
• Ecran LCD mare pentru înlesnirea citirii
• Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată
• Baterie de siguranţă



 Trezire cu radio sau sonerie

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o 
sonerie

Gentle Wake

Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor 
normale cu volum presetat este fie prea scăzut 
pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi 
prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o 
melodie preferată, un post de radio sau alarma 
buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, 
pentru a vă trezi ușor.

Baterie de siguranţă
Baterie de siguranţă
AJ3112/12

Repere
• Tip baterie: 6F22
•

Comoditate
• Alarme: Alarmă radio, Alarmă buzzer, Resetare 

alarmă la 24 de ore, Repetare alarmă (snooze)
• Ceas/Versiune: Digital
• Tip ecran: Afișaj cu 4 cifre
• Timer Sleep

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 100mW
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Mărci de tunere: FM, MW

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de 

garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 130 x 56 x 130 mm
• Greutate produs: 0,9 kg
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

138 x 213 x 56 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,15 kg

Alimentare
• Tensiune baterie: 9 V
• Sursă de alimentare principală
• Număr de baterii: 1
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