
 

 

Philips
Radio cu ceas

Afișaj mare

AJ3570
Trăiţi o viaţă mai ecologică

cu un radio cu ceas ecologic
Este momentul să vă preocupaţi de mediul înconjurător. Confecţionat la partea superioară din bambus 

durabil şi din componente controlate împotriva pericolelor, acest ceas elegant Philips AJ3570/12 este 

caracterizat de un consum redus în regim standby şi este prevăzut cu senzor luminos automat - 

economisind energie în fiecare secundă.

Grija pentru mediul înconjurător
• Bambus durabil și regenerabil utilizat în placa superioară
• Carcase din plastic și materiale din ambalaje de hârtie reciclate
• Consum scăzut de energie pentru o mai bună economie de energie
• Componente controlate împotriva pericolelor pentru stil de viaţă mai sigur și mai ecologic
• Senzor de lumină pentru auto-întunecare pentru experienţă de vizionare confortabilă

Începeţi ziua cum doriţi
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Ușor de utilizat
• Conectaţi și setaţi ora automat
• Oră și alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent



 Bambus durabil și regenerabil
Găsirea de moduri de a avea grijă de mediul 
înconjurător implică gândirea creatoare și o 
oarecare pricepere. Utilizarea bambusului în 
placa superioară a acestui ceas este un pas 
ecologic care adaugă de asemenea stil 
produsului. Nu numai că bambusul este un 
material atractiv, se știe de asemenea că acesta 
este mai durabil și mai regenerabil decât alţi 
copaci. Crescând foarte rapid fără 
fertilizatoare sau pesticide, o plantă de bambus 
poate fi recoltată în trei până la cinci ani, iar 
fiecare plantă recoltată de mai multe ori. În 
plus, din pregătirea bambusului pentru a fi 
utilizat în industrie rezultă mai puţine substanţe 
poluatoare și emisii de dioxid de carbon mai 
scăzute.

Materiale reciclate
Adoptând poziţia de a fi responsabil din punctul 
de vedere al mediului înconjurător, Philips a 
făcut întotdeauna eforturi semnificative de a 
recicla. Beneficiile reciclării sunt uimitoare. 
Aceasta reduce nevoia de resurse proaspete 
neregenerabile și ia o povară de pe umerii 
planetei noastre în declin. Scade nevoia de 
incinerare și de depozite de deșeuri, care au 
efecte foarte dăunătoare asupra ecosistemelor 
și a mediului înconjurător. Acest ceas este 
confecţionat cu un procent ridicat de materiale 
reciclate. Întreaga carcasă este confecţionată 
din 100% plastic reciclat, hârtia de imprimantă 
este 100% din hârtie reciclată, iar ambalajele 
produse cu 90% conţinut din materiale 
reciclate.

Componentă controlată împotriva 
pericolelor
Restricţionarea utilizării componentelor 
periculoase marchează dorinţa Philips de a crea 
un mediu de trai mai sigur pentru rasa umană. 
Pe lângă faptul că respectă în totalitate 
directiva RoHS, care restricţionează utilizarea 
substanţelor chimice periculoase utilizate în 
mod obișnuit precum plumb, cadmium și 
mercur, am restricţionat și mai mult utilizarea 
altor componente periculoase. De exemplu, nu 
există PVC și compuși BFR în nicio piesă din 
plastic, placă de circuite, în niciun adaptor de 

alimentare sau ambalaj, minimizând impactul 
asupra oamenilor și a mediului nostru 
înconjurător în timpul utilizării sau chiar al 
eliminării.

Consum redus de energie

Conform Directivei de proiectare ecologică a 
Comisiei Europene 2005/32/EC, toate 
produsele consumatoare de energie importate 
în Europa vor trebui să se conformeze cu 
standardele de consum de energie până în anul 
2013. Acest radio cu ceas este proiectat 
pentru a se conforma cu această directivă 
pentru o eficienţă energetică mărită și consum 
total de energie mai scăzut și realizează un 
consum în standby de sub 1W. Veţi primi 
facturi de energie electrică mai mici și veţi juca 
un rol în grija faţă de mediul înconjurător.

Senzor de lumină pentru auto-
întunecare

Asiguraţi-vă întotdeauna că puteţi citi afișajul, 
indiferent ce moment al zilei este. Senzorul de 
lumină încorporat citește intensitatea luminii 
ambientale și apoi stabilește cât de strălucitor 
trebuie să fie ecranul pentru a asigura claritate. 
În timpul zilei sau când iluminarea este 
puternică, crește automat luminozitatea astfel 
încât să puteţi vedea cu ușurinţă ecranul pe 
fundalul fluxului de lumină înconjurător. Seara 
sau în condiţii de lumină foarte scăzute, afișajul 

se împrospătează, permiţându-vă să priviţi 
ecranul fără disconfort și lăsându-vă să dormiţi 
fără a fi deranjat de distorsiuni.

Tuner digital, posturi presetate

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu 
posturile radio presetate care pot fi salvate, 
puteţi accesa rapid postul de radio preferat 
fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de 
fiecare dată.

Conectaţi și setaţi
Scoateţi ceasul din cutie, conectaţi-l, iar ora 
este deja setată pentru dvs. - automat. Ceasul 
inteligent citește datele preprogramate și 
setează ora corectă în conformitate cu fusul 
orar implicit. Dacă locuiţi în afara fusului orar 
implicit, nu trebuie decât să apăsaţi butonul 
Time zone (Fus orar), iar ceasul va reseta ora. 
Nu mai citiţi manuale, Nu vă mai pierdeţi 
timpul cu butoanele.

Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore 
de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru 
trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea 
partenerului.
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Confort
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Gentle Wake, Alarmă radio, Repetare 
alarmă (snooze), Timer Sleep, Oră de alarmă dublă

• Ceas/Versiune: Digital
• Tip ecran: Afișaj cu 5 cifre
• Caracteristici superioare ceas: Ceas de siguranţă
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM, MW

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ
• Putere de ieșire (RMS): 600 mW

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Greutate brută: 0,7 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

245 x 104 x 84 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 180 x 85 x 76 mm

Alimentare
• Număr de baterii: 1
• Baterie de siguranţă: CR2032 (inclus)
• Sursă de alimentare: 220-230 V
•
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