
 

 

Philips
Radiobudzik

AJ3650
Wyświetlanie w dowolnym miejscu i czasie
z czujnikiem temperatury na zewnątrz
Urządzenie Philips AJ3650 jest wyposażone w projektor zapewniający bardzo jasny obraz w ciągu dnia 

i przyciemniony w nocy, pozwalający w dowolnym miejscu wyświetlać godzinę, datę i animacje. 

Inteligentne czujniki temperatury pozwalają także w dowolnym czasie wyświetlać temperaturę 

wewnątrz i na zewnątrz.

Wygoda oglądania gdziekolwiek jesteś
• Pełny kąt widzenia 360 stopni
• Wyświetlanie godziny, daty, temperatury i animacji
• Możliwość wyboru jasnego i przyciemnionego wyświetlania

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie za pomocą dźwięków natury lub radia
• Łagodne budzenie dzwonkiem o narastającej głośności
• Godzina podwójnego alarmu
• Powtarzanie budzenia

Łatwość użytkowania
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz
• Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce



 Budzenie za pomocą dźwięków natury
nie dot.

łagodne budzenie
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za 
słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że 
brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy 
możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej 
muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz 
się łagodnie rozbudzić.

Powtarzanie budzenia
Powtarzanie budzenia

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych 
gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio 
firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację 
radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki 
możliwości zapisania ustawień stacji radiowych, 
można do nich uzyskać szybki dostęp, bez 
konieczności ręcznego strojenia.

Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu 
chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed 
zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu 
(maksymalnie 1 godzina) i wybrać płytę CD lub stację 
radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Sprzęt 
będzie grał przez tyle czasu, na ile został ustawiony, 
a następnie automatycznie się wyłączy do 
energooszczędnego, cichego trybu gotowości. 
Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać przy ulubionej 
płycie lub didżeju, nie licząc owiec i nie martwiąc się 
zużyciem prądu.
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Zalety
OUT

podwójnego alarmu, Budzenie przy dźwiękach •
Termometr wewnętrzny
• Zakres temperatur: od -20°C do 70°C
• Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Wilgotnościomierz do użytku na 
zewnątrz
• Częstotliwość transmisji radiowej: 433 MHz
• Zakres temperatur: od -20°C do 70°C
• Rozdzielczość temperatury: 0,1°C
• Transmisja bezprzewodowa: 50 metrów (na 

dworze)

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 200 mW
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: obrotowa

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 15
• Pasma tunera: UKF
• Antena: Antena zakresu UKF

Udogodnienia
• Budzenie: łagodne budzenie, Budzenie radiem, 

Powtarzanie budzenia (drzemka), Godzina 

natury
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Niebieska
• Funkcje dotyczące zegara: Wyświetlanie czasu, 

Podtrzymanie zegara
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Typ wyświetlacza: LCD
• Wyłącznik czasowy: Dźwięki natury, Muzyka 

relaksacyjna

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta 

gwarancyjna, Zasilacz sieciowy stabilizowany

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

184 x 80 x 180 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

95 x 105 x 110 mm
• Waga: 0,56 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,833 kg

Zasilanie
• Typ zasilacza: 100–240 V, 50/60 Hz
• Zasilanie sieciowe
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