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AJ3916
Start dagen med favoritt-CD-sporet

eller forhåndslastede naturlyder
La den daglige rutinen inpireres av lyder. Med Philips AJ3916 klokkeradio kan du sovne til 
forhåndslastet avslappende musikk og våkne til en favoritt-CD eller naturlyder. 
Stereohøyttalere med stor vinkel gjør at du våkner … blid og opplagt.

Alt du trenger
• Spill CD, CD-R og CD-RW
• FM/MW digital stasjonssøking for forvalgsinnstillinger

Start dagen på din måte
• Våkne til lyder fra naturen, CD, radioen eller en summealarm
• Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
• To vekketidinnstillinger

Lett å bruke
• Gjentatt vekking
• Bakbelyst LCD-display
• Med den forhåndslastede rolige musikken sovner du i fred.
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
 



 Våkn opp til naturens lyder
Våkne til lyder fra naturen, CD, radioen eller en 
summealarm

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Gjentatt vekking
Gjentatt vekking

bakbelyst LCD-display
Bakbelyst LCD-display

Sleep Timer

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil 
høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still 
inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en CD 
eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter 
på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte 
tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til 
strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep 
Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et 
favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg 
over strømregningen.

To vekketidinnstillinger

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. 
Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det 
andre for å vekke partneren din.
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Høydepunkter
• Bakbelysningsfarge: Hvit •
Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Programmerbare spor: 20
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MW
• Antenne: FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet
• Klokke/versjon: Digital
• Alarmer: To vekketidinnstillinger, Gjentatt alarm 

(snooze), 24-timers tilbakestilling av alarm, Våkn 
opp til favorittlåten din, Våkn opp til naturlyder, 
CD-alarm, Radioalarm, Summealarm

• Sleep Timer: Rolig musikk, Naturlyder
• Skjermtype: LCD
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Høyttalerdiameter: 2 1/4"

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm

Strøm
• Lysnett

Mål
• Produktmål (B x H x D): 168 x 92 x 208 mm
• Vekt: 2,4 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 254 x 125 x 199 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 2,68 kg
Spesifikasjoner
Klokkeradio
CD  

Utgivelsesdato  
2009-05-03

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 37821
EAN: 87 12581 40227 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com

http://www.philips.com

