
 

 

Philips
Radiobudzik

Płyta CD

AJ3915
Budź się przy ulubionym 

utworze z płyty CD
Wspaniałe brzmienie muzyki z płyt CD dzięki szeroko rozstawionym głośnikom sprawia, 
że budzenie się to sama przyjemność.

Osobisty budzik
• Odtwarzanie CD i ścieżka budzenia
• Godzina podwójnego alarmu
• Tuner MW / FM
• Do budzenia wybierz ulubioną płytę CD, stację radiową lub brzęczyk

Łatwa obsługa
• Łatwe ustawianie alarmu/czasu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
• Podświetlany wyświetlacz LCD
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii 

zasilania



 Odtwarzanie CD i ścieżka budzenia
Budź się przy ulubionej muzyce. Wystarczy, że 
włożysz wybraną płytę CD do odtwarzacza w 
zestawie audio firmy Philips i ustawisz budzenie 
muzyką z płyty CD. Gdy nadejdzie godzina budzenia, 
zestaw automatycznie włączy odtwarzanie płyty.

Godzina podwójnego alarmu
Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w 
możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw 
jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą – 
aby obudzić partnera lub partnerkę.

Tuner MW / FM
Tuner MW / FM

Budzenie płytą, radiem lub brzęczykiem
Do budzenia wybierz ulubioną płytę CD, stację 
radiową lub brzęczyk

Łatwe ustawianie alarmu/czasu
Łatwe ustawianie alarmu/czasu

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.

Powtarzanie budzenia
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został 
wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się 
sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, 
wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania 
budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za 
dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. 
Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co 
dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie 
wyłączysz funkcji budzenia.

Podświetlany wyświetlacz LCD
Podświetlany wyświetlacz LCD

Bateryjne podtrzymywanie zasilania
Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega 
utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania
AJ3915/12

Zalety
• Szerokość opakowania: 250 mm
•

Udogodnienia
• Budzenie: dobowe kasowanie budzika, budzenie 

brzęczykiem, budzenie nagraniem z płyty CD, 
budzenie radiem, powtarzanie budzenia (drzemka)

• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Liczba wyświetlanych cyfr: 4
• Kolor podświetlenia: zielony
• Zegar: Cyfrowy, wyłącznik czasowy
• Funkcje zegara: budzenie ulubionym utworem

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM, ŚR.
• Antena: Antena FM

Dźwięk
• Sprzęt nagłaśniający: stereo

• Regulator głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: 2 x 0,8 W RMS

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2

Możliwości połączeń
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Moc
• Napięcie baterii: 9 V
• Rodzaj baterii/akumulatora: 6F22 9 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary
• Waga brutto: 1,59 kg
• Waga: 1,3 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 200 mm
• Głębokość opakowania: 197 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 100 mm
• Wysokość opakowania: 142 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 180 mm
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