
 

 

Philips
Rádiobudík s digitálnym 
ladením

Veľký displej
FM/MW, digitálne ladenie
Budík
Zálohovaný čas a budík

AJ3551
Rádiobudík s veľkým displejom

Vaša rodina si zamiluje používanie rádiobudíka Philips. Veľký a jasný displej s diódami LED, ktorý 
zobrazuje aktuálny čas aj čas nastaveného budenia, zaručí jednoduché odčítanie dokonca aj v tme. 
Tri otočné ovládače v prednej časti vás pohodlne prevedú nastavením zariadenia.

Jednoduché používanie
• Jednoduché nastavenie hodín umožňuje nastavenie hodín a budíka bez návodu
• Veľký displej na ľahké sledovanie
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Všetko, čo potrebujete
• Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
• Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Nastaviteľný časovač vypne rádio v predvolenom čase



 Zobuďte sa na rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice 
alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku 
Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy 
počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte 
budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, 
rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto 
rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Nastaviteľný jas displeja
Nastaviteľný jas displeja umožňuje prispôsobiť 
displej vašim potrebám.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne 
sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s 
prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na 
zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa 
náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. 
Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej 

hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka 
jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne 
nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Jednoduché nastavenie hodín
Čas a budík sa nastavujú tak ľahko, že pri tom 
nepotrebujete stručnú príručku spustenia ani návod 
na používanie. Čas a budík nastavíte jednoducho 
podľa tlačidiel na nádherne lesklej obrazovke 
rádiobudíka.

Veľký displej
Veľký displej zvyšuje čitateľnosť obsahu na 
obrazovke. Teraz jednoducho uvidíte čas a budík, 
dokonca aj z väčšej vzdialenosti. Je teda ideálny pre 
ľudí v pokročilom veku a osoby so slabším zrakom.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej 
frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových 
staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý 
prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste 
museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Nastaviteľný časovač
Dobu, kedy rádio hrá, možno jednoducho ovládať 
nastavením preferovaného počtu minút na 
digitálnom časovači. Ten automaticky odpočítava čas 
a na konci nastavenej doby vypne rádio.
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Technické údaje
Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

bzučiak, rádiobudík, opakovaný budík 
(zdriemnutie)

• Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia
• Typ displeja: LED displej
• Zdokonalenia hodín: záložné hodiny

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM, MW
• Zdokonalenie tunera: automatické vyhľadávanie

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Iné: Manuál používateľa
• Záruka: Záručný list

Príkon
• Záložná batéria: AAA (nie je súčasťou balenia)
• Počet batérií: 4
• Typ napájania: Vstup AC

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Hĺbka hlavnej jednotky: 63 mm
• Výška hlavnej jednotky: 92 mm
• Hĺbka balenia: 85 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 172 mm
• Výška balenia: 115 mm
• Šírka balenia: 180 mm
•
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