
 

 

Philips
Rádiobudík s digitálnym 
ladením

AJ3123
Začnite deň po svojom!

Zobuďte sa rádiom alebo bzučiakom
Štýlový rádiobudík Philips AJ3123/12 má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má 
zabudované rádio FM a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, 
alebo na pípanie.

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Jednoduché používanie
• Jednoduché nastavenie budíka/času
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri výpadku napájania
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou



 Zobuďte sa na rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej 
stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na 
rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí 
naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, 
alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď 
nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa 
automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu 
alebo spustí zvuk bzučiaka.

Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné 
možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio 
systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, 
ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte 
tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S 
predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré 
môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k 
rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli 
príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na 
postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné 
zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú 
buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak 
nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte 
nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si 
prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, 
rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného 
zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej 
na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Opakovaný budík

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu 
odloženia budenia. V prípade, že sa spustí 
budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, 
jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného 
budenia a znova zaspite. O deväť minút znova 
zaznie budík. Môžete pokračovať a každých 
deväť minút znova stláčať tlačidlo 
opakovaného budíka, až kým budík úplne 
nevypnete.

Jednoduché nastavenie budíka/času

Jednoduché nastavenie budíka/času

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre 
seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Záložná batéria
Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri 
výpadku napájania

Časovač vypnutia
Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako 
dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo 
rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. 
Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 
hodinu) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú 
budete počúvať počas zaspávania. Rádio Philips 
bude prehrávať hudbu počas nastaveného času 
a potom sa automaticky prepne do energeticky 
úsporného tichého pohotovostného režimu. 
Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri 
obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez 
počítania ovečiek alebo obáv z plytvania 
energiou.
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Hlavné prvky
Rádiobudík s digitálnym ladením



Dátum vydania  
2022-04-24

Verzia: 4.0.8

12 NC: 8670 000 88501
EAN: 87 12581 63939 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík 
(zdriemnutie), Časovač vypnutia

• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Zobrazenie číslic: 4
• Typ displeja: 4-miestny displej

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 100 mW
• Zvukový systém: Monofónny
• Priemer reproduktora: 2,25" (5,7 cm)
• Ovládanie hlasitosti: Digitálny

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Pásma tuneru: FM
• Predvolené stanice: 10
• Zdokonalenie tunera: automatické vyhľadávanie

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Potvrdenie záruky

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

177,1 x 48,1 x 122,8 mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery balenia (Š x V x H): 179 x 140 x 54 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,61 kg
• Hmotnosť výrobku: 0,53 kg

Výkon
• Typ batérie: AAA
• Počet batérií: 2
• Napájanie zo siete
•
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Technické údaje
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