
 

 

Philips
Clockradio

Tidsprojektion
Digital FM-tuning
To ringetidspunkter
Batteri- eller vekselstrømsdrevet

AJ3700
Vækkefunktion og projektor!

med tidsprojektion
Da hver dag er unik, kommer du til at sætte pris på den brugervenlige clockradio fra Philips, der er din 

helt egen morgenledsager. Dens projektorfunktion viser klokkeslættet på enhver overflade. Du skal blot 

vågne, åbne dine øjne – og du kan straks se, hvad klokken er! Gode morgener er netop blevet endnu 

bedre

Luftige, nemme morgener starter med tidsprojektion.
• En iøjnefaldende måde at se hvad klokken er.
• Drej og vend projektionsbilledet, så det er nemmere at se.
• Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning

Din personlige alarm
• Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Start dagen på din måde
• Blid vækning for en behagelig opvågning
• Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
• Gentag alarm for yderligere snooze



 Tidsprojektion
Tidsprojektion gør det muligt at projicere tiden på 
enhver overflade og i enhver vinkel. Det nye 
projektionssystem sikrer, at klokkeslættet altid 
placeres og vendes korrekt. I modsætning til 
traditionelle LCD-displays tillader det negative LCD-
display lys at passere uden markant forvrængning. Et 
kraftigt LED-lys oplyser det negative LCD-panel for 
at projicere lyset inden for en bestemt afstand. Med 
det præcise objektiv, projicerer uret billedet og 
justerer også fokus, så du bliver tilfreds. Du behøver 
ikke stå op for at se, hvad klokken er - du skal blot 
åbne øjnene!

Drej og vend billedet
Drej og vend projektionsbilledet, så det er nemmere 
at se.

Stort baggrundsbelyst LCD-display
Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og 
betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se 
oplysninger.

Digital indst. med faste indstillinger
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold 
forudindstillingsknappen nede for at gemme 
frekvensen i hukommelsen. Med gemte 
radiostationer kan du hurtigt hente din 
yndlingsradiostation uden at skulle indstille 
frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning
Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en 
alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. 
Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er 
lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, 
eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du 
vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din 
foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-
alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges 
gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får 
du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Sleep-timer

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil 
lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, 
inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op 
til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, 
mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet 
fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter 
derefter til en strømbesparende, stille standby-
tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit 
yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre 
dig om strømforbruget.

Alarmgentagelse
For at undgå, at du sover over dig, har Philips-
vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret 
ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare 
trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge 
dig ned og sove. Ni minutter senere ringer 
vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på 
Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du 
vælger at slukke helt for alarmen.
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Vigtigste nyheder
• Urfunktioner: tidsprojektion
Ur
• Type: Digital
• Tidsformat: 24t

Alarm
• Antal alarmer: 2
• Alarmkilde: FM-radio, Buzzer
• Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
• 24-timers alarmnulstilling
• Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
• Automatisk digital indstilling
• Faste stationer: 5
• Antenne: FM-antenne

Komfort
• Displaytype: LCD-display
• Baggrundsbelysning: hvid
• Displayfunktioner: lysstyrkekontrol
• Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

Lyd
• Lydsystem: mono
• Lydstyrke: op/ned
• Udgangseffekt: 80 mW RMS

Strøm
• Strømtype: AC-indgang, batteridrevet
• Batteritype: AA-størrelse (LR6)
• Batterier: 4
• Batterispænding: 1,5 V

Mål
• Emballagetype: D-box
• Emballagemål (B x D x H): 222 x 157 x 95 mm
• Produktmål (B × D × H): 88 × 118 × 107 mm
• Produktvægt: 0,31 kg

Tilbehør
• Lysnetadapter
• Lynhåndbog
• Globalt garantibevis
•
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