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AJ3916
Aloita päivä haluamallasi musiikilla CD:ltä

tai laitteeseen ladatuilla luonnon äänillä
Piristä arkea inspiroivilla äänillä! Philips AJ3916 -kelloradion avulla voit nukahtaa 
rentouttavaan musiikkiin ja herätä CD-levyltä soivaan lempikappaleeseesi tai luonnon 
ääniin. Leveät stereokaiuttimet takaavat, että heräät virkeänä!

Kaikki tarvitsemasi
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• FM/MW-digitaaliviritin - aseta pikavalintoja

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää luonnon ääniin, CD-levyn musiikkiin, radioon tai summeriin
• Hellävarainen herätys asteittain kovenevan äänenvoimakkuuden ansiosta
• Kaksi herätysaikaa

Helppokäyttöinen
• Herätyksen toisto
• Taustavalaistu nestekidenäyttö
• Valmiin rentoutumismusiikin avulla nukahdat rauhallisesti
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
 



 Herää luonnonääniin
Herää luonnon ääniin, CD-levyn musiikkiin, radioon 
tai summeriin

Hiljainen herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet 
ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, 
jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse 
herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai 
hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät 
rauhallisesti.

Herätyksen toisto
Herätyksen toisto

Taustavalaistu nestekidenäyttö
Taustavalaistu nestekidenäyttö

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun 
tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja 
valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava 
nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista 
määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten 
virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten 
maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen 
säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi 
eri herätysajat.
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Kohokohdat
• Taustaväri: valkoinen • Paino pakattuna: 2,68 kg
•

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• ohjelmoitavia kappaleita: 20
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, 
Kappaleiden satunnaistoisto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW
• Antenni: FM-antenni, MW-antenni

Käytön mukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, Herätyksen toisto 

(torkkutoiminto), 24 tunnin välein toistuva herätys, 
Herätys suosikkikappaleella, Herää luonnonääniin, 
CD-herätys, Radioherätys, Summeriherätys

• Uniajastin: Rentoutumismusiikki, Luonnonäänet
• Näyttötyyppi: LCD
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Kaiuttimen halkaisija: 2 1/4"

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät
• Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm

Virta
• Verkkovirta: KYLLÄ

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 168 x 92 x 208 mm
• Paino: 2,4 kg
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 254 x 125 x 199 mm
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