
 

 

Philips
Radiobudzik

płyta CD

AJ3916
Zacznij dzień swoim ulubionym utworem z płyty CD
lub zaprogramowanymi dźwiękami natury
Nadaj znaczenie codziennej rutynie dzięki inspirującym dźwiękom! Radiobudzik Philips AJ3916 

umożliwia zasypianie przy zaprogramowanej muzyce relaksacyjnej i budzenie przy muzyce z ulubionej 

płyty lub dźwiękach natury. Szerokokątne głośniki stereo spowodują, że natychmiast się obudzisz!

Wszystko czego potrzebujesz
• Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
• Strojenie cyfrowe FM/MW w pamięci stacji

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie dźwiękami natury, muzyką z płyty CD, radiem lub brzęczykiem
• Łagodne budzenie dzwonkiem o narastającej głośności
• Godzina podwójnego alarmu

Łatwość użytkowania
• Powtarzanie budzenia
• Podświetlany wyświetlacz LCD
• Zapisana w pamięci muzyka relaksacyjna pomoże spokojnie zasnąć
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce



 Budzenie za pomocą dźwięków natury
nie dot.

łagodne budzenie
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za 
słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że 
brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy 
możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej 
muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz 
się łagodnie rozbudzić.

Powtarzanie budzenia
Powtarzanie budzenia

Podświetlany wyświetlacz LCD
Podświetlany wyświetlacz LCD

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.

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.
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Zalety
• Kolor podświetlenia: Biały
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
• liczba utworów do zaprogramowania: 20
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF, ŚR.
• Antena: Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal 
ŚR.

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, 

Powtarzanie budzenia (drzemka), Dobowe 
kasowanie budzika, Budzenie ulubioną ścieżką, 
Budzenie przy dźwiękach natury, Budzenie 
nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Budzenie 
brzęczykiem

• Wyłącznik czasowy: Muzyka relaksacyjna, Dźwięki 
natury

• Typ wyświetlacza: LCD
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2x1 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• Średnica głośnika: 2 1/4 cala

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń
• Wejście AUX: Wejście liniowe, 3,5 mm

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

168 x 92 x 208 mm
• Waga: 2,4 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

254 x 125 x 199 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 2,68 kg
•
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