
 

 

Philips
Klokkeradio

AJ3551
Klokkeradio med stor skjerm

Familien din vil sette stor pris på klokkeradioen AJ3551 fra Philips. Den store og klare 
LED-skjermen som viser både det gjeldende klokkeslettet og klokkeslettet for alarm, er 
enkelt å lese, selv i mørket. Tre brytere foran veileder deg gjennom oppsettet.

Lett å bruke
• Stor skjerm for en god seeropplevelse
• Instruksjonsfritt oppsett av klokke og alarm
• Digital innstilling for MW/FM med forvalg

Alt du trenger
• Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
• Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
• Justerbar skjermlysstyrke



 Våkne til radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din 
eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen 
slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist 
hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når 
alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen 
automatisk på valgte radiostasjonen eller starter 
alarmen.

Justerbar skjermlysstyrke
Med justerbar skjermlysstyrke kan du tilpasse 
skjermen til dine behov.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Oppsett av klokke og alarm
Klokken og alarmen er så enkle å sette opp at du 
kanskje ikke trenger å se i hurtigstartveiledningen 
eller brukerveiledningen. Bare se på klokkeradioens 
knapper for å stille inn klokken og alarmen.

Stor skjerm for en god seeropplevelse
Stor skjerm for en god seeropplevelse

Digital innstilling for MW/FM

Digital innstilling for MW/FM med forvalg

Sleep Timer

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil 
høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still 
inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en CD 
eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter 
på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte 
tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til 
strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep 
Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et 
favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg 
over strømregningen.
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Spesifikasjoner
Anvendelighet
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

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

• Klokke/versjon: Digital
• Skjermtype: 4-sifret skjerm
• Klokkeforbedringer: Ekstraklokke

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MW

Lyd
• Lydsystem: Mono
• Volumkontroll: roterende

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, 

Garantisertifikat

Mål
• Emballasjetype: D-boks

Effekt
• Lysnett: AC-strømnett
•
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