
 

 

Philips
Klockradio

CD

AJ3980
En känsla av magi

Klockradio med CD-spelare och digital mottagare med teckenfönster och dubbelt larm. 
Stor, lättläst pekskärm visar tid och larm.

Personlig väckning
• CD-spelning och uppvakningsspår
• Digital mottagare med förinställningar

Lättanvänd
• Pekskärm förenklar navigering
• Större LCD-skärm gör det lättare att läsa
• Med larmtidsvisning ser du när du inställd tid.
• Dubbla larmtider

Starta dagen som du vill
• Behaglig väckning med stigande alarmvolym
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
• Repeterande larm



 CD-spelning och uppvakningsspår
Vakna till favoritmusik på CD-skiva. Sätt helt enkelt 
in önskad CD-skiva i CD-spelaren i Philips-
ljudsystemet och ställ in larmet på att väcka dig med 
CD-musik. När väckningstiden inträffar spelar 
Philips-ljudsystemet automatiskt upp CD-skivan.

Digital mottagare med förinställningar
Digital mottagare med förinställningar

Pekskärm
Med pekskärmskontrollerna styr du enheten genom 
att trycka på knapparna som visas på skärmen i stället 
för att använda de knappar som sitter på enheten. 
Sätt på enheten så att pekskärmsgränssnittet visas på 
LCD-skärmen med alla kontroller för enheten. I 
pekskärmskontrollerna kombineras LCD-tekniken 
med tryckkänsliga sensorer och en kraftfull digital 
mikroprocessor. När du med fingret trycker på ett 
speciellt område på skärmen skickas den relevanta 
signalen till processorn och kommandot utförs 
omedelbart.

Stor skärm är lättare att läsa
Med den stora skärmen kan du enkelt läsa vad som 
står. Du kan lätt se tid, datum och larm, även från 
längre avstånd. Den passar perfekt för äldre och 
personer med nedsatt syn.

Larmtidsvisning
Larmtidsvisning visar alltid den aktuella tiden och 
tiden när väckarklockan ska ringa. Att båda tiderna 
visas samtidigt betyder att du inte behöver trycka på 
en knapp för att se om du ställt in väckningen och i 
så fall när.

Dubbla larmtider
Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en 
larmtid för att väcka dig och den andra till din 
partner.

Behaglig uppvakningsfunktion
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en 
gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor 
med inställd volym har antingen för lågt ljud för att 
väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar 
alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, 
radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från 
svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Insomningsfunktion
Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge 
du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska 
stängs av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) 
och väljer den CD-skiva eller radiostation som du vill 
lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion 
kommer att fortsätta spela under den tid som du 
angett för att sedan stängas av i ett energisparande 
vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan 
somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att 
behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Repeterande larm
Repeterande larm
AJ3980/00

Funktioner
Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm • Nätström
•

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2x500 mW
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalardiameter: 3 tum
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: AM-antenn, FM-antenn
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 15
• Radioband: AM, FM

Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

CD-larm, Behaglig uppvakningsfunktion, 

(insomningsfunktion), Insomningsfunktion, Vakna 
till ditt favoritspår

• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul
• Klocka/version: Digital
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning, 

Pekskärmskontroll
• Skärmtyp: LCD

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

204 x 174 x 242 mm
• Vikt: 2,5 kg
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