
 

 

Philips
Digitális hangolású órás 
rádió

Nagy kijelző
FM/MW, digitális hangolás
Ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása

AJ3551
Nagykijelzős órás rádió

Családja egyszerűen imádni fogja a Philips órás rádiót. A nagy és fényes LED kijelző, amely 
nem csupán az aktuális, hanem a beállított ébresztési időt is mutatja, könnyedén 
olvasható, még a sötétben is. Három elülső gomb nyújt segítséget Önnek a beállításban.

Egyszerű használat
• Az óra és az ébresztés egyszerűen, útmutató nélkül beállítható
• Nagy kijelző a jó láthatóságért
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Ennél többre nincs is szüksége
• Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
• Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Az állítható időzítő az előre beállított időpontban kikapcsolja a rádiót



 Ébredjen rádióra vagy sípolásra

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy 
hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést 
Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással 
ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza 
a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a 
felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan 
bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az 
ébresztési hangot.

Állítható fényerejű kijelző
Az állítható élességű kijelző lehetővé teszi a kijelző 
testre szabását.

Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az 
előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők 
vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő 
hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább 
kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra 
vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő 

hangereje a csöndestől az egészen magasig 
fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

Egyszerű órabeállítás
A pontos idő és az ébresztési idő beállítása olyan 
egyszerű, hogy előfordulhat, hogy nem is lesz 
szüksége a Rövid üzembe helyezési útmutatóra vagy 
a Használati utasításra azok beállításához. Az órás 
rádió gombjai egyértelműen jelzik az idő és az 
ébresztési idő beállításának módját.

Nagy kijelző
A nagy kijelzőnek köszönhetően még távolról is 
könnyen olvasható a képernyőn megjelenített 
információ, mint pl. a pontos idő és az ébresztés. A 
készülék ideális választás az idősebbek és a 
gyengénlátók számára.

Digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa 
lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. 
A beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat 
minden alkalommal.

Állítható időzítő
A rádió lejátszási ideje egyszerűen beállítható a 
kívánt számú perc megadásával a digitális időzítőn. Az 
időzítő a beállított idő letelte után kikapcsolja a 
rádiót.
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Műszaki adatok
Kényelem
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, berregő 

riasztás, rádiós ébresztés, riasztás ismétlése 
(szundítás)

• Óra: Digitális, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LED-kijelző
• Továbbfejlesztett órafunkciók: biztonsági óra

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, MW
• Hangolás finomítása: automatikus pásztázás

Hang
• Hangrendszer: monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv
• Garancia: Garancialevél

Tápellátás
• Tartalék elem: AAA (nem tartozék)
• Elemek száma: 4
• Táplálás típusa: AC bemenet

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Főegység mélysége: 63 mm
• Főegység magassága: 92 mm
• Csomag mélysége: 85 mm
• Főegység szélessége: 172 mm
• Csomag magassága: 115 mm
• Csomag szélessége: 180 mm
•
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