
 

 

Philips
Órás rádió

Nagy kijelző

AJ3570
Éljen "zöldebben"

a környezetbarát órás rádióval
Ideje tenni a környezetért. A fenntartható bambuszból és egyéb, veszélyes anyagot nem 
tartalmazó összetevőkből álló stílusos óra alacsony készenléti energiafelvétellel és 
automatikus fényérzékelővel rendelkezik – energiamegtakarítás minden másodpercben.

Óvja a környezetet
• Fenntartható és megújuló bambusz használata a tetőlapban
• Újrahasznosított műanyagház és papír csomagolóanyagok
• Alacsony áramfogyasztás a hatékonyabb energiamegtakarítás érdekében
• Veszélyes anyagokból készült összetevők korlátozása a biztonságosabb és "zöldebb" életért
• Automatikus fényerőszabályozó fényérzékelő a kényelmes leolvasás érdekében

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Egyszerű használat
• Csatlakoztatás és automatikus időbeállítás
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira



 Fenntartható és megújuló bambusz
A környezetet kímélő megoldások 
megtalálásához kreatív gondolkodás és némi 
hozzáértés szükséges. A bambusz használata az 
óra tetőlapjában egy környezetbarát lépés, de 
egyben stílusosabbá is teszi a terméket. Nem 
csupán arról van szó, hogy a bambusz egy 
mutatós anyag, de a fánál fenntarthatóbb és 
gyorsabban megújuló. A műtrágyák és 
növényvédő szerek nélkül is gyorsan növő 
bambuszültetvények három-öt év után 
betakaríthatók, és minden növényről többször 
lehet alapanyagot nyerni. Továbbá a bambusz 
ipari felhasználásra való előkészítése kevesebb 
szennyezőanyag és szén-dioxid kibocsátásával 
jár.

Újrahasznosított anyagok
A környezettudatosság mellett kiálló Philips 
mindig is komoly erőfeszítéseket tett az 
újrahasznosítás terén. Az újrahasznosítás 
hatalmas előnyökkel jár. Csökkenti a friss, nem 
újrahasznosítható források iránti igényt, és 
kevésbé megterhelő bolygónk már így is 
kimerülőben lévő készleteire nézve. Kevesebb 
igény van az ökoszisztémákra és a környezetre 
nagyon káros hatással lévő hulladékégetésre és 
-lerakásra. Ennek az órának a gyártása során 
nagy százalékban használunk fel 
újrahasznosított anyagokat. A teljes 
készülékház 100%-ban újrahasznosított 
műanyagból készül, a nyomtatott papír alapú 
részek 100%-ban újrahasznosított papírból 
készülnek, a csomagolásban pedig 90% az 
újrahasznosított anyagok aránya.

Veszélyes anyagokból készült 
összetevők korlátozása
A veszélyes anyagokból készült összetevők 
használatának korlátozásával a Philips 
biztonságosabb életteret kíván biztosítani az 
emberiség számára. Az elterjedten használt 
veszélyes vegyi anyagok, mint például az ólom, 
a kadmium és a higany használatát korlátozó 
RoHS irányelv teljes körű betartásán túl egyéb 
veszélyes anyagok használatának korlátozását 
is bevezettük. Például az összes műanyag 
alkatrész, nyomtatott áramkör, adapter és 
csomagolás PVC- és BFR-mentes, hogy 
minimalizáljuk ezen összetevők által a használat 

vagy akár a hulladékkezelés során az emberi 
egészségre és a környezetre tett káros 
hatásokat.

Alacsony áramfogyasztás

Az Európai Bizottság környezetbarát 
tervezésre vonatkozó 2005/32/EK irányelve 
értelmében 2013-ra az Európa területére 
behozott minden energiát felhasználó 
terméknek teljesítenie kell az 
energiafogyasztási szabványok követelményeit. 
Ezt az órás rádiót úgy terveztük, hogy 
megfeleljen ennek az irányelvnek, még nagyobb 
energiahatékonyságot és összességében 
alacsonyabb energiafogyasztást biztosítva, 1 W 
alatti készenléti fogyasztással. Így Önnek 
alacsonyabb lesz a villanyszámlája, valamint 
részt vállalhat a környezet védelmében is.

Automatikus fényerőszabályozó 
fényérzékelő

A napszaktól függetlenül bármikor könnyedén 
leolvashatja a kijelzőt. A beépített fényérzékelő 
érzékeli a környezeti fény erősségét, majd 
meghatározza, milyen fényerőt kell alkalmazni 
a kijelzőn az olvashatóság biztosításához. 
Napközben vagy erős megvilágítás esetén a 
fényerő automatikusan növekszik, hogy a 
kijelző könnyen leolvasható legyen az azt 
körülvevő nagy fényárban is. Éjszaka vagy 
nagyon gyenge megvilágítás esetén a kijelző 
halványabb lesz, hogy kényelmes legyen a 

leolvasása, és a nagy fény ne zavarja Önt a 
pihenésben.

Digitális hangolás, tárolt állomások

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.

Csatlakoztatás és beállítás
Vegye ki az órát a dobozából, csatlakoztassa, és 
az idő beállítása automatikusan megtörténik. 
Az intelligens óra leolvassa az előre 
beprogramozott adatokat, és az 
alapértelmezett időzóna szerint beállítja a 
pontos időt. Ha az alapértelmezett időzónán 
kívül lakik, mindössze meg kell nyomnia az 
Időzóna gombot, és az óra újra beállítja az időt. 
Nem kell útmutatókat olvasgatnia, sem 
gombokkal bűvészkednie.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.
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Kényelem
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Kíméletes ébresztő, Rádiós ébresztés, 
Riasztás ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló, 
Kettős ébresztési idő

• Óra/Verzió: Digitális
• Kijelző típusa: 5-számjegyű kijelző
• Fejlesztett órafunkciók: Biztonsági óra
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, MW

Hang
• Hangrendszer: Monó
• Hangerőszabályzó: forgó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 600 mW

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Bruttó tömeg: 0,7 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

245 x 104 x 84 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

180 x 85 x 76 mm

Tápellátás
• Elemek száma: 1
• Tartalék elem: CR2032 (tartozék)
• Tápegység: 220 - 230 V
•
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