
 

 

Philips
Radiobudzik

AJ3225
Budzenie radiem lub 

odgłosem brzęczyka
Elegancki radiobudzik wyposażony w podwójny układ budzenia wyzwalany o dwóch 
różnych porach.

Osobisty budzik
• Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
• Tuner AM/FM

Łatwość użytkowania
• Duży wyświetlacz LCD upraszcza wybieranie funkcji sterowania
• Łatwe ustawianie alarmu/czasu
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania

Zacznij dzień, jak lubisz
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Powtarzanie budzenia



 Budzenie radiem lub brzęczykiem
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub 
po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z 
funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić 
opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej 
stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy 
nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips 
automatycznie włączy stację radiową lub włączy 
brzęczyk.

Tuner AM/FM
Tuner AM/FM

Duży wyświetlacz LCD
Duży tekstowy wyświetlacz LCD pomaga wybierać 
opcje sterowania. Podświetlenie sprawia, że całym 
domowym sprzętem audio-wideo można z łatwością 
sterować także po ciemku. Nie trać kontroli i 
orientacji.

Łatwe ustawianie alarmu/czasu
Łatwe ustawianie alarmu/czasu

Bateryjne podtrzymywanie zasilania
Bateryjne podtrzymywanie zasilania

Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu 
chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed 
zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu 
(maksymalnie 1 godzina) i wybrać płytę CD lub stację 
radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Sprzęt 
będzie grał przez tyle czasu, na ile został ustawiony, 
a następnie automatycznie się wyłączy do 
energooszczędnego, cichego trybu gotowości. 
Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać przy ulubionej 
płycie lub didżeju, nie licząc owiec i nie martwiąc się 
zużyciem prądu.

Powtarzanie budzenia
Powtarzanie budzenia
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Zalety
• Regulacja głośności: obrotowa • Liczba baterii lub akumulatorów: 1
•

Udogodnienia
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie 
budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy

• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Liczba wyświetlanych cyfr: 4

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu 

UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe: Nie
• Pasma tunera: UKF, ŚR.

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 100 mW
• System dźwięku: Mono
• Średnica głośnika: 2,5 cala

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

432 x 242 x 214 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

200 x 65 x 142 mm
• Waga: 0,8 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 5,4 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: 6F22
• Napięcie baterii: 9 V
• Zasilanie sieciowe
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