
 

 

Philips
Radiobudzik z cyfrowym 
strojeniem

Duży wyświetlacz
Radio FM/MW, cyfrowe strojenie
Budzik
Podtrzymywanie zasilania

AJ3551
Radiobudzik z dużym 

wyświetlaczem
Pozwól swojej rodzinie cieszyć się radiobudzikiem firmy Philips. Duży, jasny i dobrze 
widoczny w ciemności wyświetlacz LED wskazuje bieżącą godzinę oraz ustawienia 
budzika. Trzy przyciski na panelu przednim umożliwiają łatwą regulację ustawień.

Łatwe użytkowanie
• Proste ustawianie godziny i budzika bez użycia instrukcji obsługi
• Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wszystko czego potrzebujesz
• Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
• Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie
• Łagodne budzenie bez stresu
• Programowany zegar wyłącza radio o ustawionej godzinie



 Budzenie radiem lub brzęczykiem

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub 
po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z 
funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić 
opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej 
stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy 
nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips 
automatycznie włączy stację radiową lub włączy 
brzęczyk.

Regulowana jasność wyświetlacza
Możliwość regulacji jasności wyświetlacza pozwala 
dostosować go do własnych potrzeb.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za 
słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że 
brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy 
możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej 
muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 

budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz 
się łagodnie rozbudzić.

Proste ustawianie zegara
Ustawianie godziny i budzika jest tak proste, nie 
musisz już tracić czasu na czytanie instrukcji obsługi. 
Wystarczy zapoznać się z przyciskami na ekranie.

Duży wyświetlacz
Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści 
wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej 
odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, 
nawet z większej odległości. Jest to idealne 
rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących na 
wady wzroku.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz 
naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, 
aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości 
zapisania ustawień stacji radiowych można do nich 
uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego 
strojenia.

Programowany zegar
Możliwe jest również sterowanie czasem grania 
radia, ustawiając odpowiednią ilość minut na 
cyfrowym zegarze programowanym. Odlicza on 
automatycznie czas i wyłącza radio po jego 
zakończeniu.
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Dane techniczne
Udogodnienia
• Budzenie: dobowe kasowanie budzika, budzenie 

brzęczykiem, budzenie radiem, powtarzanie 
budzenia (drzemka)

• Zegar: Cyfrowy, wyłącznik czasowy
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
• Funkcje zegara: podtrzymanie zegara

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM, ŚR.
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

skanowanie

Dźwięk
• System dźwięku: mono
• Regulator głośności: obrotowy (analogowy)

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: przewód zasilający
• Inne: Instrukcja obsługi
• Gwarancja: Karta gwarancyjna

Moc
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: AAA 

(niedołączona do zestawu)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Głębokość jednostki centralnej: 63 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 92 mm
• Głębokość opakowania: 85 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 172 mm
• Wysokość opakowania: 115 mm
• Szerokość opakowania: 180 mm
•
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