
 

 

Philips
Klockradio

Ladda mobiltelefon/USB-enhet

AJ4000
Ladda mobilen medan du sover

med en inbyggd mikro-USB-kabel
Starta dagen uppladdad med den här klockradion. Den laddar mobiltelefonen och USB-
enheten samtidigt, så att du aldrig får slut på kräm. Du kan ställa in larmet på radio eller 
signal, och dubbelt larm gör att du får två väckningstider

Batteriladdare bekvämt intill sängen
• Ladda mobiltelefonen via inbyggd mikro-USB-kabel
• Ladda en andra USB-enhet via den inbyggda USB-hubben

Starta dagen som du vill
• Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Repeterande larm för extra snooze
• FM-radio - njut av radion

Lättanvänd
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
• Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott



 Vakna till radio eller ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en 
larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att 
väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på 
eller välj att bli väckt med en larmsignal. När 
väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller 
larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Dubbelt larm

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

Repeterande larm

För att du inte ska försova dig har Philips-
klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder 
och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på 
knappen för repeterande larm och somnar om. Nio 
minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta 

trycka på knappen för repeterande larm var nionde 
minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

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.

Backupbatteri
Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott

FM-radio
Med en inbyggd FM-radio kan du njuta av dina 
favoritlåtar och nyheter på radio - varje dag. Ställ 
bara in den station som du vill lyssna på.

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.
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Specifikationer
Klocka
• Typ: Digital
• Teckenfönster: LED
• Skärmsiffror: 4
• Tidsformat: 24 timmar

Larm
• Antal larm: 2
• Larmkälla: Signal, Radio
• Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
• 24-timmars larmåterställning
• Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Mottagare/mottagning/sändning
• Analog inställning
• Radioband: FM
• Frekvensomfång: 87,5-108 MHz
• Antenn: FM-antenn

Bekvämlighet
• Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg
• Volymkontroll: JA, Ratt
• Klocka/reservlarm: Ja, med 6F22 9V-batteri

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Uteffekt (RMS): 300 mw

Effekt
• Strömtyp: Nätström
• Nätströmsingång: 100–240 V, 50/60 Hz
• Nätströmuteffekt: 6,5 V, 1.3 A
• Effektförbrukning vid användning: 5 W
• Strömförbrukning i standby-läge: <1 W
• Mikro-USB-laddningsspänning: 5 V
• USB-laddningsspänning: 5 V
• Antal batterier: 1
• Batterityp: 6F22 9 V
• Batterispänning: 9 V

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• Förpackningens mått (B x D x H): 182 x 69 x 207 

mm
• Produktmått (B x D x H): 173 x 159 x 64 mm
• Vikt inkl. förpackning: 0,64 kg
• Vikt: 0,49 kg

Tillbehör
• Garanti: Garanticertifikat
• Bruksanvisning
•
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