
obuďte sa rádiom
Z
alebo bzučiakom
Vďaka veľkému a jasnému LED displeju tohoto rádiobudíka uvidíte čas vždy na prvý 

pohľad.

Váš osobný budíček
• Zobuďte sa na rádio alebo bzučiak
• AM/FM tuner

Jednoduché používanie
• Veľký LCD displej zjednodušuje voľbu ovládacích funkcií
• Jednoduché nastavenie budíka/času
• Záložná batéria

Začnite deň po svojom
• Jemné zobudenie na prispôsobenie hlasitosti budíka
• Zaspite pri obľúbenej hudbe bez plytvania energie
• Opakovaný budík
Philips
Rádiobudík
AJ3120
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Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 100 mW
• Zvukový systém: Monofónny
• Priemer reproduktora: 2,5"
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: AM anténa, FM anténa
• Automatické digitálne ladenie: nie
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Pohodlie
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

Budík - siréna, Jemné zobudenie, Budík rádiom, 
Opakovaný budík (zdriemnutie), Časovač 
vypnutia

• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Zobrazenie číslic: 4
• Typ displeja: OLED

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Užívateľský manuál, 

Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

197 x 630 x 197 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

185 x 53 x 148 mm
• Váha: 0.5 kg
• Váha vrátane balenia: 3.2 kg

Napájanie
• Typ batérie: 6F22, AA, LR6
• Napätie batérie: 1.5 V
• Napájanie zo siete: áno
• Počet batérií: 2
•
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eľký LCD displej
eľký textový LCD displej sprevádza možnosťami 
vládania s ľahkosťou, zatiaľ čo podsvietenie displeja 
jednodušuje ovládanie všetkých domácich zábavných 
ariadení v tme. Zostaňte informovaní a majte veci pod 
ontrolou.

emné zobudenie
emné zobudenie umožňuje prispôsobiť hlasitosť 
udíka, ktorý vás zobudí jemne pri preferovanej 
lasitosti bez toho, aby ste utrpeli šok. Jednoducho 
astavíte „start“ (počiatočnú) a „end“ (koncovú) úroveň 
lasitosti, ako vám vyhovujú. CD, rádio alebo bzučiak 
ás potom jemne preberú zo spánku pri silnejúcej 
lasitosti až do stavu úplného prebudenia. Jemné 
obúdzanie umožňuje jednoducho prispôsobiť rozsah 
lasitosti budíka.

asovač vypnutia
asovač vypnutia vás nechá rozhodnúť, ako dlho chcete 
očúvať hudbu alebo rádio-stanicu, kým zaspíte. 
ednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a 
yberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať 
očas zaspávania. Prístroj bude ďalej hrať nastavený 
as, potom sa automaticky prepne do energeticky 
sporného tichého pohotovostného režimu. Časovač 
ypnutia vám umožňuje zaspať pri obľúbenom CD 
lebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z 
lytvania energiou.

pakovaný budík

M/FM tuner

ednoduché nastavenie budíka/času

áložná batéria
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