
yanın ve ışıldayın!
U
Zaman Gösterimle

Sizin için her gün eşsiz olduğundan, AJ3600 sabahları özel bir arkadaştır. Zaman 

Gösterim özelliği zamanı her yüzeye dağıtır - sadece uyanın, gözlerinizi açın ve zamanı 

göreceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzelleşti!

Zaman gösterimle canlı, kolay sabahlar
• Gözünüzü açtığınızda zamanı söyleyebilmeniz için zaman gösterimi
• Görüntüyü daha kolay görebilmek için döndürün ve ters çevirin
• LCD, düşük ışıkta daha iyi görüntüleme için arka aydınlatmalıdır

Kişisel uyandırma aracınız
• Hafızalı dijital istasyon bulma

Güne kendi tarzınızda başlayın
• Nazik Uyandırma ile özelleştirilmiş alarm ses seviyesi
• Boşa enerji harcamadan, sevdiğiniz müzikle uyuyakalın
• Alarm tekrarı
Philips
Saatli Radyo
AJ3600
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Ses
• Çıkış gücü (RMS): 80mW
• Ses Sistemi: Mono
• Hoparlör çapı: 2,5"
• Ses seviyesi kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/aşağı

Tarama/Alma/Aktarma
• Otomatik dijital istasyon bulma
• İstasyon hafızası: 10
• Tuner Bantları: FM, MW

Kolaylıklar
• Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, Sesli Alarm, 

Nazik Uyandırma, Saatli Radyo, Alarm tekrarı 
(erteleme), Uyku zamanlayıcısı

• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Turuncu
• Saat Geliştirmeleri: Zaman gösterim
• Saat/Sürüm: Dijital
• Ekrandaki Basamak Sayısı: 4

• Ekran Geliştirmeleri: Parlaklık Kontrolü
• Görüntü Tipi: LCD

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, 

Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

172 x 238 x 614 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 95 x 105 x 110 mm
• Ağırlık: 0,8 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,5 kg

Güç
• Pil tipi: AA, LR6
• Pil voltajı: 1,5 V
• Şebeke elektriği
• Pil sayısı: 4
•
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aman Gösterimi
aman Gösterimi, zamanı her tür yüzeye ve her açıyla 
ansıtabilmenizi sağlar. Bu yenilikçi yansıtma sistemi, 
amanın her zaman doğru konumlandırılacağının 
arantisidir. Geleneksel LCD ekranların aksine, negatif 
CD ekranı ışığın önemli bir bozulmaya uğramadan 
eçmesine izin verir. Güçlü bir LED ışığı belirli bir 
esafeye yansıtması için negatif LCD'yi parlak bir 

ekilde aydınlatır. Hassas merceğiyle, saat görüntüleri 
ansıtır ve hatta odağı zevkinize göre ayarlar. Uyanıp 
amanı kontrol etmeye gerek yok - sadece gözlerinizi 
çın!

örüntüyü döndürün ve ters çevirin

afızalı dijital istasyon bulma

aha iyi görüntü için LCD arka ışığı

azik Uyandırma
azik Uyandırma, alarmınız için özelleştirilmiş ses 

eviyesi kontrolüdür ve sizi aniden şok ederek 
yandırmak yerine istediğiniz ses seviyesinde uyandırır. 
endinizi rahat hissettiğiniz 'ilk' ve 'son' ses seviyelerini 
yarlayın yeter. CD'niz, radyonuz veya zil sesi sizi yavaş 
avaş giderek artan ses seviyesiyle uykudan uyanıklık 
urumuna nazikçe getirecektir. Nazik Uyandırma, 
larmınızın ses seviyesi aralığını kolayca 
işiselleştirmenize olanak verir.

yku Zamanlayıcısı
yku Zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğinizi 
üziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle 
inlemek istediğinizi belirlemenize olanak verir. Basitçe 
ir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya 
alarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo 

stasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve 
aha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, 
essiz bekleme moduna geçecektir. Uyku 
amanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan 
eya seti açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz 
D'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak 
erir.

larm tekrarı
AJ3600/00C
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