
 

 

Philips
Klokradio met digitale 
tuner

Glasheldere tijdprojectie

AJ3650
Projectie waar en wanneer u wilt

met glasheldere projectie
De projectie van deze Philips-klokradio is overdag extra helder en 's avonds zacht gedimd, 
waardoor de tijd, datum en animaties altijd en overal precies goed worden weergegeven. De 
intelligente temperatuursensoren geven de binnen- en buitentemperatuur weer.

Altijd perfect beeld
• Volledige projectiehoek voor overal een duidelijke weergave
• Geeft tijd, datum, temperatuur en animaties weer
• Helderheidsregeling voor projectie voor extra comfort

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met geluiden uit de natuur voor prettig wakker worden
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Alarmherhaling met snoozetijd

Gebruiksvriendelijk
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Temperatuurweergave voor zowel binnen- als buitentemperatuur
• Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek



 Volledige projectiehoek
Volledige projectiehoek voor overal een 
duidelijke weergave

Geeft tijd en datum weer
Geeft tijd, datum, temperatuur en animaties 
weer

Helderheidsregeling voor projectie
Helderheidsregeling voor projectie voor extra 
comfort

Word wakker met geluiden uit de 
natuur
Word wakker met geluiden uit de natuur voor 
prettig wakker worden

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend 
alarmvolume. Normale alarmsignalen met een 
vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u 
wakker te maken of zo onaangenaam hard dat 
u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden 
gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt 
geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, 
zodat u langzaam wakker wordt.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.

Alarm herhalen

Dankzij de functie voor alarmherhaling 
(snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit 
meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog 
even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, 
drukt u gewoon één keer op de knop Alarm 
herhalen en draait u zich nog eens om. Negen 
minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt 
de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als 
u maar wilt. De wekker blijft om de negen 
minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender 
wilt instellen en houd de knop voor 
voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie 
op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan 
om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Temperatuurweergave

U hoeft niet langer naar buiten om te weten 
hoe warm het er is. De Philips-klokradio geeft 
u de meest actuele beschikbare temperatuur. 

Dankzij de slimme temperatuursensor wordt 
op elk moment de buitentemperatuur 
weergegeven.

Voorgeïnstalleerde ontspannende 
muziek

Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende 
geluiden op de achtergrond. De Philips-
klokradio bevat een aantal vooraf 
geïnstalleerde, ontspannende muzieknummers. 
U kunt kiezen uit het geluid van een regenbui, 
ruisende golven, spamuziek en nog veel meer 
om in alle rust van te genieten.

Sleeptimer

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of 
radiozender wilt luisteren voordat u gaat 
slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) 
en een CD of radiozender waar u naar wilt 
luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek 
wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. 
Vervolgens gaat het apparaat over op een 
stroombesparende, stille stand-bymodus. Met 
Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD 
of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u 
schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te 
maken over onnodig stroomverbruik.
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Thermometer (binnenshuis)
• Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
• Temperatuurresolutie: 0,1 °C

Thermometer (buitenshuis)
• RF-zendfrequentie: 433 MHz
• Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
• Temperatuurresolutie: 0,1 °C
• Draadloze transmissie: 50 meter (open ruimte)

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Uitgangsvermogen: 200 mW

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 15
• Tunerbereik: FM
• Antenne: FM-antenne
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Gemak
• Alarmfuncties: Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm 

herhalen (snooze), Tweevoudig alarm
• Kleur van achtergrondverlichting: blauw

• Klok: Digitaal
• Klokverbeteringen: tijdprojectie, Back-upklok, 

Natuurgeluiden, Ontspannende muziek, Word 
wakker met natuurgeluiden

• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Schermtype: LCD-display

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
• Overig: Gebruikershandleiding
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,833 kg
• Diepte van de verpakking: 180 mm
• Hoogte van de verpakking: 80 mm
• Breedte van de verpakking: 184 mm
• Gewicht: 0,56 kg
• Diepte hoofdunit: 63 mm
• Hoogte hoofdunit: 116 mm
• Breedte hoofdunit: 163 mm

Vermogen
• Adaptertype: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Voedingstype: AC-ingang
•
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