
 

 

Philips
Kelloradio, digitaalinen 
viritin

Huippukirkas ajan heijastus

AJ3650
Heijastaa ajan mihin ja milloin tahansa

huippukirkkaasti
Philips-kelloradio heijastaa kellonajan, päivämäärän ja animaatiot huippukirkkaasti päivällä 
ja himmeästi yöllä - mihin tahansa. Älykäs lämpötilan tunnistin näyttää sisä- ja 
ulkolämpötilan - milloin tahansa.

Miellyttävää katselua missä tahansa
• Täysi heijastuskulma helpottaa katselua missä tahansa
• Heijastaa ajan, päivämäärän, lämpötilan ja animaatiot
• Heijastuskirkkauden säätö lisää katselumukavuutta

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Aamusi on mukavampi, kun heräät luonnonääneen
• Herää aamuun miellyttävästi
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Helppokäyttöinen
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Sisä- ja ulkolämpötilan näyttö
• Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen



 Täysi heijastuskulma
Täysi heijastuskulma helpottaa katselua missä 
tahansa

Heijastaa ajan ja päivämäärän
Heijastaa ajan, päivämäärän, lämpötilan ja 
animaatiot

Heijastuskirkkauden säätö
Heijastuskirkkauden säätö lisää 
katselumukavuutta

Herää luonnonääneen
Aamusi on mukavampi, kun heräät 
luonnonääneen

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 
hereille. Valitse herätysääneksi 
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Herätyksen toisto

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta 
unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu 
turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen 
uutta herätystä, kun painat herätyksen 
toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän 
minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen 
asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Lämpötilannäyttö

Säätietoja napin painalluksella. Philips-
kelloradio näyttää ajantasaiset lämpötilatiedot. 
Sen älykäs lämpötilan tunnistin näyttää 
ulkolämpötilan milloin tahansa.

Valmiina rentoutumismusiikkia

Rentoudu tai nukahda rauhoittaviin ääniin. 
Philipsin kelloradioon on ladattu erilaisia 
rentoutusmusiikkikappaleita. Valitse 
esimerkiksi hiljainen sade, meren aallot tai 
kylpylämusiikki ja rentoudu.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. 
Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 
tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai 
radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite 
jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja 
siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). 
Voit siirtyä unten maille suosikkikappaleen tai 
tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta 
jää turhaan päälle.
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Sisälämpömittari
• Käyttölämpötila: -20...+70 °C
• Lämpötilan resoluutio: 0,1 °C

Lämpömittari ulkotiloihin
• RF-lähetyksen taajuus: 433 MHz
• Käyttölämpötila: -20...+70 °C
• Lämpötilan resoluutio: 0,1 °C
• Langaton lähetys: 50 metriä (aukea)

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(analoginen)
• Lähtöteho: 200 mW

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Pikavalinnat: 15
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Käytön mukavuus
• Herätykset: hiljainen herätys, radioherätys, 

herätyksen toisto (torkkutoiminto), kaksi 
herätysaikaa

• Taustaväri: sininen
• Kello: Digitaalinen
• Kelloon tehdyt parannukset: kellonajan heijastus, 

kellon varmistus, luonnonäänet, 
rentoutumismusiikki, herää luonnonääniin

• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite
• Muuta: Käyttöopas
• Takuu: Takuutodistus

Mitat
• Kokonaispaino: 0,833 kg
• Pakkauksen syvyys: 180 mm
• Pakkauksen korkeus: 80 mm
• Pakkauksen leveys: 184 mm
• Paino: 0,56 kg
• Päälaitteen syvyys: 63 mm
• Päälaitteen korkeus: 116 mm
• Päälaitteen leveys: 163 mm

Virta
• Verkkolaitetyyppi: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Virtatyyppi: AC-tulo
•
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