
 

 

„Philips“
Radijas-laikrodis su 
skaitmeniniu nustatymu

Didelis ekranas
FM/MW, skaitmeninis derinimas
Žadintuvas
Laiko ir žadintuvo palaikymas

AJ3551
Radijo imtuvas su laikrodžiu 

ir dideliu ekranu
Jūsų šeimai patiks „Philips“ laikrodis-radijas. Didžiulis ir ryškus LED ekranas rodo esamą ir 
žadintuvo nustatymo laikus, kuriuos galima lengvai įskaityti net ir tamsoje. Trys priekiniai 
ciferblatai padės paprastai atlikti nustatymus.

Paprasta naudoti
• Paprastas laikrodžio ir žadintuvo nustatymas
• Didelis ekranas – lengva žiūrėti
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Viskas, ko jums reikia
• Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais
• Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Nustatomas laikmatis išjungia radiją iš anksto nustatytu laiku



 Pabuskite su radiju arba signalu

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar 
žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ 
laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų 
skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties 
garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis 
su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo 
stotį arba signalą.

Nustatomas ekrano ryškumas
Nustatomas ekrano ryškumas leidžia nustatyti 
ekraną pagal savo poreikius.

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui 
stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su 
iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad 
jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. 
Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo 
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui 

garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad 
maloniai jus pažadintų.

Paprastas laikrodžio nustatymas
Nustatyti laiką ir žadintuvą paprasta, todėl net 
nereikės vadovautis instrukcijomis, pateiktomis 
trumpame vadove arba vartotojo instrukcijose. 
Paprasčiausiai paspauskite minkštus laikrodžio-radijo 
mygtukus ir nustatykite laiką bei žadintuvą.

Didelis ekranas
Dideliame ekrane paprasta skaityti. Dabar galite 
pasitikrinti laiką ir žadintuvo laiką net iš toliau. Tai 
ypač naudinga pagyvenusiems žmonėms arba tiems, 
kurie turi regėjimo problemų.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir 
laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų 
įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, 
kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo 
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš 
naujo nustatyti dažnių.

Nustatomas laikmatis
Radijo grojimo laikas gali būti lengvai 
kontroliuojamas, nustačius pasirinktą minučių skaičių 
skaitmeniniame laikmatyje. Jis automatiškai skaičiuoja 
žemėjančia tvarka ir pasibaigus sesijai radijas 
išsijungia.
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Specifikacijos
Patogumas
• Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, 

žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, kartoti 
signalą (snausti)

• Laikrodis: Skaitmeninis, išsijungimo laikmatis
• Ekrano tipas: LED ekranas
• Laikrodžio patobulinimas: Rezervinis laikrodžio 

kopijavimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM, MW
• Imtuvo pagerinimas: automatinis skenavimas

Garsas
• Garso sistema: monofoninis garsas
• Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)

Priedai
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Kita: Vartotojo vadovas
• Garantija: Garantijos lapas

Maitinimas
• Pagalbinė baterija: AAA (nepridėta)
• Maitinimo elementų skaičius: 4
• Maitinimo tipas: AC įvestis

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• Pagrindinio įrenginio gylis: 63 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 92 mm
• Pakuotės gylis: 85 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 172 mm
• Pakuotės aukštis: 115 mm
• Pakuotės plotis: 180 mm
•
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