
 

 

Philips
Rádiobudík

CD

AJ3915
Prebuďte sa na svoju obľúbenú 

skladbu z CD
Skvelý zvuk z CD s priestorovým stereo zvukom spríjemňuje zobúdzanie!

Váš osobný budíček
• Prehrávanie CD a zobúdzacia skladba
• Duálny čas budenia
• MW/FM tuner
• Zobuďte sa na CD, hudbu z rádia alebo bzučiak

Jednoduché používanie
• Jednoduché nastavenie budíka/času
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s vašou obľúbenou hudbou
• Opakovaný budík
• LCD displej so zadným sklom
• Záložná batéria



 Prehrávanie CD a zobúdzacia skladba
Zobuďte sa na obľúbené melódie z disku CD. 
Jednoducho vložte požadovaný disk CD do 
prehrávača audio systému Philips a nastavte budík, 
ktorý vás zobudí hudbou z disku CD. Keď nadíde čas 
budenia, audio systém Philips automaticky spustí 
prehrávanie tohto disku CD.

Duálny čas budenia
Audio systém Philips ja vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, a 
druhý na zobudenie vášho partnera.

MW/FM tuner
MW/FM tuner

Zobuďte sa na CD, rádio alebo bzučiak
Zobuďte sa na CD, hudbu z rádia alebo bzučiak

Jednoduché nastavenie budíka/času
Jednoduché nastavenie budíka/času

Časovač vypnutia
Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho 
chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú 
stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte 
časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si CD alebo 
stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. 
Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného 
času a potom sa automaticky prepne do energeticky 
úsporného tichého pohotovostného režimu. 
Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri 
obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania 
ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Opakovaný budík
Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu 
odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy 
si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte 
tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. 
O deväť minút znova zaznie budík. Môžete 
pokračovať a každých deväť minút znova stláčať 
tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne 
nevypnete.

podsvietený displej LCD
LCD displej so zadným sklom

Záložná batéria
Záložná batéria
AJ3915/12

Hlavné prvky
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 0,8 W •
Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: Prebudenie obľúbenou skladbou, 24-

hodinové znovu nastavenie budíka, Budík - siréna, 
CD budík, Rádiobudík, Opakovaný budík 
(zdriemnutie), Časovač vypnutia

• Typ displeja: displej LCD
• Zobrazenie číslic: 4
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Zelená

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Programovateľné stopy: 20
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM, MW
• Anténa: FM anténa

Zvuk

• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Priemer reproduktora: 2 1/4"

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm

Príkon
• Napájanie zo siete: áno
• Napätie batérie: 9 V
• Typ batérie: 6F22
• Počet batérií: 1

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

180 x 100 x 200 mm
• Hmotnosť: 1.3 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 250 x 142 x 197 mm
• Váha vrátane balenia: 1,59 kg
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