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lokkeradio med to alarmer
K
En praktisk klokkeradio med digital tuner og to uavhengige alarmer - én for deg og en 

for din partner. Våkne til musikk eller lydsignal, og start dagen i tide. Stort display og 

bakgrunnsbelysning gjør det enkelt å se hva klokken er.

Personlig vekking
• Forhåndsinnstilte digitale forvalg
• Våkne til radio eller buzzer

Lett å bruke
• Dobbel alarm
• Bakbelyst LCD-display
• Enkel tilgang til radioforvalg

Start dagen på din måte
• Gradvis oppvåkning for tilpasset vekkevolum
• Fall i søvn til musikk uten å sløse med strømmen
• Gjentatt vekking
Philips
Klokkeradio
AJ3431
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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 100 mW
• Lydsystem: Mono
• Høyttalerdiameter: 2,5 tommer
• Volumkontroll: roterende

Tuner/mottak/sending
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisk digital tuning
• Tunerbånd: FM, LW, MW

Tilkoblingsmuligheter
• DC-inngang

Anvendelighet
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, Gradvis oppvåkning, Radioalarm, 
Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer

• Klokke/versjon: Digital
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
• Skjermtype: LCD

Tilbehør
• AC/DC-adapter

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 210 x 75 x 200 mm
• Produktmål (B x H x D): 200 x 65 x 142 mm
• Vekt: 0,55 kg

Effekt
• Batteritype: AA, LR6, UM3
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 2
•
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orhåndsinnstilte digitale forvalg

radvis oppvåkning
radvis oppvåkning er en volumkontroll for 
ekkefunksjonen som du kan tilpasse slik at du vekkes 
orsiktig med det volumet du ønsker, i stedet for å 
ykkes ut av søvnen. Bare still inn start- og 
luttvolumnivåer etter ønske, så vil en CD, radio eller 
anlig vekking trekke deg forsiktig ut av søvnen med 
kende volum til du er helt våken. Med myk oppvåkning 
an du stille inn volumet på vekkingen helt etter eget 
nske.

leep Timer
ed Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil 

øre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn 
n tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en CD eller 
n radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon 
lund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og 
eretter slår det seg automatisk av til strømsparende, 
tille ventemodus. Med Sleep Timer kan du sovne til en 
avoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer 
ller bekymre deg over strømregningen.

jentatt vekking

åkne til radio eller buzzer

obbel alarm

akbelyst LCD-display

nkel tilgang til radioforvalg
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