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Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!
Ξυπνήστε με τους ήχους του ραδιοφώνου ή του βομβητή
Αυτό το κομψό ραδιορολόι Philips με διπλό ξυπνητήρι σάς βοηθάει να ξεκινάτε την ημέρα σας με 

τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με ένα απαλό ξυπνητήρι. Το πρακτικό καλώδιο 

επιτρέπει επίσης σύνδεση με το φορητό σύστημα μουσικής σας και αναπαραγωγή δίπλα σας στο 

κομοδίνο.

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Επανάληψη αφύπνισης για μην σας παίρνει ο ύπνος

Εύκολη χρήση
• Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική

• Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής



 Αφύπνιση με ραδιόφωνο ή βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου 
σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο 
βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο 
ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με 
τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού 
που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο 
βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το 
ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα 
ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό 
σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Διπλό ξυπνητήρι

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο 
ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα 
αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την 
άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Επανάληψη αφύπνισης

Για να μην σας παίρνει ο ύπνος, το ρολόι 
ραδιόφωνο της Philips διαθέτει λειτουργία 
αναβολής αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση ηχήσει 
και θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε για 
λίγο χρόνο ακόμα, απλά πατήστε το κουμπί 
Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) μία 
φορά και ξανακοιμηθείτε. Εννέα λεπτά 
αργότερα το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά. 
Μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το 
κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη 
αφύπνισης) κάθε εννέα λεπτά μέχρι να 
απενεργοποιήσετε πλήρως το ξυπνητήρι.

Δέκτης FM/MW

Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)

Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να 

αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε 
μουσική ή το σταθμό της επιλογής σας 
προτού αποκοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα 
χρονικό όριο (έως και 2 ώρα) και επιλέξτε το 
CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να 
ακούτε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το 
ηχοσύστημα θα συνεχίσει την αναπαραγωγή 
μέχρι το πέρας της επιλεγμένης διάρκειας 
και έπειτα θα μεταβεί αυτόματα στην 
αθόρυβη λειτουργία αναμονής με 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει 
τη δυνατότητα να αποκοιμηθείτε 
ακούγοντας το αγαπημένο σας CD ή 
ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς να σας 
απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.

Εφεδρικές μπαταρίες
Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από 
φορητά media player. Εκτός από το γεγονός 
ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας 
μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που 
προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι 
επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε 
το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
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Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι 
με κουδούνισμα, Επαναφορά ξυπνητηριού 24 
ωρών, επανάληψη ξυπνητηριού (snooze)

• Ψηφία οθόνης: 4
• Ρολόι: Ψηφιακό, χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία MW, Κεραία FM
• Ζώνες δέκτη: MW, FM

Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(αναλογικός)
• Ισχύς: 100 mW RMS

Αξεσουάρ
• Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως
• Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Μεικτό βάρος: 1,15 κ.
• Βάθος συσκευασίας: 70 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 189 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Πλάτος συσκευασίας: 184 χιλ.
• Βάρος: 0,9 κ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 159 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 62 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 174 χιλ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: 6F22 9V
• Tάση μπαταρίας: 9 V
• Αριθμός μπαταριών: 1
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC
•

AJ3226/12

Προδιαγραφές
Ραδιορολόι
Αναλογικός συντονισμός FM/MW Διπλό ξυπνητήρι, Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης, Ενσωματωμένο 
καλώδιο εισόδου ήχου

http://www.philips.com

