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Kelloradio

Suuri näyttö
Analoginen FM-/MW-viritys
Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus

AJ3500
Kelloradio, jossa on iso näyttö

Suuri LED-aikanäyttö tuo valoa aamuun. Kello määrittää ajan automaattisesti, kun 
virtapistoke liitetään pistorasiaan, ja varmistusparisto takaa herätyksen myös 
sähkökatkosten aikana. Herätysääneksi voi valita summerin tai radion.

Kaikki tarvitsemasi
• Helposti luettava suuri näyttö
• MW-/FM-viritin
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Herää aamuun miellyttävästi
• Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Helppokäyttöinen
• Liitä ja aseta aika automaattisesti
• Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Jatka unia herätyksen toiston ansiosta
• Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta



 Suuri näyttö
Suuren koon ansiosta näytön sisältö on 
helposti luettavissa. Näet ajan ja hälytysajan 
vaivatta kauempaakin. Tämä ominaisuus sopii 
etenkin vanhemmille ja näkörajoitteisille 
henkilöille.

Herää radioon tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin 
ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään 
käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi 
radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana 
Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen 
radiokanavan tai käynnistää 
summeriherätyksen.

MW-/FM-viritin
MW-/FM-viritin

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 
hereille. Valitse herätysääneksi 
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. 
Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 
tunti) ja valita kuunneltava radiokanava 
nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa 
toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy 
sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit 
siirtyä unten maille tutun radioäänen 
säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Herätyksen toisto

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta 
unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu 
turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen 
uutta herätystä, kun painat herätyksen 
toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän 
minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen 
asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Liitä ja aseta
Ota kello pakkauksestaan, liitä pistoke 
pistorasiaan ja aika on oikea - automaattisesti. 
Älykäs kello lukee esiohjelmoidut tiedot ja 
asettaa oikean ajan oletusaikavyöhykkeen 
mukaan. Jos et ole oletusaikavyöhykkeellä, 
paina vain aikavyöhykepainiketta, ja kello 
asettaa ajan uudelleen. Ei enää käyttöoppaita 
eikä nappuloiden säätämistä.

Ajan ja hälytyksen varmistus
Sähkökatkoksen aikana älykäs kello säilyttää 
ajan ja omat asetuksesi. Valmiiksi asennetun 
pariston ansiosta asetettu hälytys pysyy 
aktiivisena, vaikka kellon näyttö ei ole käytössä. 
Sähkökatkoksen päätyttyä kelloa ei tarvitse 
säätää tai asetuksia valita uudelleen. Vaikka laite 
ei saisikaan verkkovirtaa, paristo pitää huolen 
siitä, että summeri hälyttää ajoissa - et herää 
koskaan liian myöhään.
AJ3500/12

Kohokohdat
Kelloradio
Suuri näyttö Analoginen FM-/MW-viritys, Kaksi herätysaikaa, Ajan ja hälytyksen varmistus



Julkaisupäivä 2014-08-30

Versio: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Käytön mukavuus
• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, Hiljainen herätys, 

Uniajastin, Radioherätys, Summeriherätys, 
Herätyksen toisto (torkkutoiminto), 24 tunnin 
välein toistuva herätys

• Kello/versio: Digitaalinen
• Näyttötyyppi: 5-numeroinen näyttö
• Kelloon tehdyt parannukset: Kellon varmistus
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuutodistus

Virta
• Akkujen määrä: 1
• Paristo: CR2032 (mukana)
• Virtalähde: 220–230 V

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (L x K x S): 180 x 87 x 76 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 245 x 104 x 84 mm
• Kokonaispaino: 0,68 kg
•
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