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AJ3916
Začnite deň so svojou obľúbenou skladbou na CD
alebo prednahranými zvukmi prírody
Povzbuďte svoj denný program inšpirujúcimi zvukmi! Rádio Philips AJ3916 s hodinami vám umožní 

zaspať pri tónoch prednahranej relaxačnej hudby a ráno vstať so svojím obľúbeným CD alebo zvukmi 

prírody. Širokouhlé stereo reproduktory vám zaručia prijemné vstávanie s úsmevom na tvári!

Všetko, čo potrebujete
• Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
• Digitálne ladenie FM/MW pre predvoľby staníc

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa so zvukmi prírody, hudbou z CD, rádia alebo signálom budíka
• Jemné zobudenie so zvyšujúcim sa tónom budíka
• Duálny čas budenia

Jednoduché používanie
• Opakovaný budík
• LCD displej so zadným sklom
• Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s vašou obľúbenou hudbou



 Zobuďte sa so zvukmi prírody
nie je k dispozícii

Jemné zobudenie
Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne 
sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s 
prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na 
zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa 
náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. 
Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej 
hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka 
jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne 
nízkej na znesiteľne vysokú, aby Vás jemne prebudila.

Opakovaný budík
Opakovaný budík

podsvietený displej LCD
LCD displej so zadným sklom

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.

Duálny čas budenia
Audio systém Philips ja vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, a 
druhý na zobudenie vášho partnera.
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Hlavné prvky
• Farba podsvietenia: Biela • Váha vrátane balenia: 2 68 kg
•

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, Anténa MW

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: Duálny čas budenia, Opakovaný budík 

(zdriemnutie), 24-hodinové znovu nastavenie 
budíka, Prebudenie obľúbenou skladbou, 
Prebudenie zvukmi prírody, CD budík, Rádiobudík, 
Budík - siréna

• Časovač vypnutia: Relaxačná hudba, Zvuk prírody
• Typ displeja: displej LCD
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
• 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

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

168 x 92 x 208 mm
• Hmotnosť: 2.4 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 254 x 125 x 199 mm
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