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AJ3650
Kijelzés tetszőleges helyen és időben

kültéri hőmérséklet-érzékelővel
A Philips AJ3650 kijelzője nappal ultrafényes, éjjel pedig kíméletesen megvilágított; a 
megjelenített idő, dátum és animáció mindig tiszta és éles. Az intelligens hőmérséklet-
érzékelők a belső és külső hőmérsékletet egyaránt kijelzik – amikor csak kíváncsi rá.

Tökéletes képélmény, bármerre is jár
• Teljes 360 fokos megtekintési szögtartomány
• Idő, dátum, hőmérséklet és animációk kijelzése
• Állítható, ultrafényes vagy lágyan megvilágított kijelző

Kezdje a napot ahogy Ön szereti
• Ébredjen a természet vagy a rádió hangjaira
• Kíméletes ébresztés fokozatosan emelkedő hangerővel
• Kettős ébresztési idő
• Ismétlő ébresztő

Egyszerű használat
• FM digitális hangolás, tárolt állomások
• Kültéri-beltéri hőmérséklet kijelzése
• Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira



 Ébredés a természet hangjaira
nincs

Kíméletes ébresztő
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az 
előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők 
vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő 
hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább 
kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra 
vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő 
hangereje a csöndestől az egészen magasig 
fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

Ismétlő ébresztő
Ismétlő ébresztő

FM digitális hangolás, tárolt állomások
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt 
magában Philips audiorendszerén található zenei 
gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy 
rádióállomást, 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.

Elalváskapcsoló
Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig 
szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy 
rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy 
időhatárt (egészen 1 óráig), majd válasszon CD-t 
vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig 
hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig 
folytatja a lejátszást, majd automatikusan 
energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra 
vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc 
CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell 
bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt 
aggódnia.
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Fénypontok
OUT

Riasztás ismétlése (szundítás), Kettős ébresztési • Tápellátás
•

Beltéri hőmérő
• Hőmérséklettartomány: -20 °C és 70 °C között
• Hőmérséklet felbontása: 0,1 °C

Kültéri hőmérő
• RF átviteli frekvencia: 433 MHz
• Hőmérséklettartomány: -20 °C és 70 °C között
• Hőmérséklet felbontása: 0,1 °C
• Vezeték nélküli átvitel: 50 méter (nyílt területen)

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 200 mW
• Hangrendszer: Mono
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 15
• Hangolási sávok: FM
• Antenna: FM antenna

Kényelem
• Ébresztők: Kíméletes ébresztő, Rádiós ébresztés, 

idő, Ébredés természetes hangra
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Kék
• Fejlesztett órafunkciók: Időkivetítés, Biztonsági óra
• Óra/Verzió: Digitális
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Kijelző típusa: LCD
• Elalváskapcsoló: Természetes hang, Nyugtató zene

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Garancialevél, AC/DC adapter

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

184 x 80 x 180 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

95 x 105 x 110 mm
• Tömeg: 0,56 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 0,833 kg

Feszültség
• Adapter típusa: 100–240 V; 50/60Hz
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