
 

 

Philips
Klockradio

Stor skärm

AJ3540
Klockradio med stor display

En praktisk klockradio med extra stor skärm som är lätt att avläsa har två separata alarm 
– ett för dig och ett för din partner. Vakna till radio eller summer och starta dagen i tid.

Allt du behöver
• Stor skärm för enkel visning
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• FM/MW-mottagare för radiounderhållning

Lättanvänd
• Enkel klockinställning för anvisningsfri inställning av tid och larm
• Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
• Repeterande larm för extra snooze



 Stor skärm
Med den stora skärmen kan du enkelt läsa vad 
som står. Du kan lätt se tid och larm, även från 
längre avstånd. Den passar perfekt för äldre 
och personer med nedsatt syn.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.

FM/MW-mottagare

FM/MW (AM)-stereomottagare

Enkel klockinställning
Det är så enkelt att ställa in tid och larm att du 
kanske inte ens behöver läsa i 

snabbinstallationshandboken eller 
användningsanvisningarna. Titta bara på 
klockradions silkscreen-knappar när du ställer 
in tid och larm.

Vakna till radio eller ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en 
larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips 
på att väcka dig med den radiokanal du senast 
lyssnade på eller välj att bli väckt med en 
larmsignal. När väckningstiden inträffar 
aktiveras radiokanalen eller larmsignalen 
automatiskt på Philips-klockradion.

Insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur 
länge du vill lyssna på musiken eller radion 

innan den ska stängs av. Du ställer bara in tiden 
(högst en timme) och väljer den CD-skiva eller 
radiostation som du vill lyssna på medan du 
slappnar av. Musiken/radion kommer att 
fortsätta spela under den tid som du angett för 
att sedan stängas av i ett energisparande 
vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan 
somna in till din favoritmusik eller radiokanal 
utan att behöva räkna får eller tänka på 
strömförbrukningen.

Repeterande larm

För att du inte ska försova dig har Philips-
klockradion en snoozefunktion. Om larmet 
ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt 
enkelt på knappen för repeterande larm och 
somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet 
igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för 
repeterande larm var nionde minut tills du 
slutligen stänger av larmet helt.
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Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, 

radiolarm/radioväckning, repeterande larm 
(insomningsfunktion)

• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Skärmtyp: LED-display
• Klocka: reservklocka

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Volymkontroll: ratt (analog)

Tillbehör
• Kablar/anslutning: nätkabel

• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• Bruttovikt: 0,82 kg
• Vikt: 0,69 kg
• Huvudenhet, djup: 78 mm
• Huvudenhet, höjd: 106 mm
• Huvudenhet, bredd: 218 mm

Effekt
• Batterityp: 6F22 9 V
• Batterispänning: 9 V
• Antal batterier: 1
•
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