
 

 

Philips
Rádio relógio com 
sintonização digital

Moodlight multicolor
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e 
alarme

AJ5000
Dê cor ao seu dia

com luzes ambiente multicolores
Faça uma afirmação de estilo com um elegante relógio de cabeceira que tem mais para 
oferecer além do aspecto estético. Este relógio Philips AJ5000/12 acerta automaticamente a 
hora quando é ligado e cria o ambiente certo com as luzes ambiente multicolores.

Concebido para se adaptar ao seu quarto
• Luzes ambiente multicolores para combinar com o seu estilo
• Controlo da cor das luzes ambiente para alternar as cores continuamente ou criar o ambiente 

desejado

Comece o dia à sua maneira
• Acorde com melodia, rádio ou sinal sonoro e as luzes ambiente
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Fácil de utilizar
• Ligar e acertar a hora automaticamente
• Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
• Brilho ajustável do visor para visualização confortável



 Luzes ambiente multicolores

A cor e a luz podem afectar a forma como se 
sente. Uma combinação pode transmitir-lhe 
energia, outra pode transmitir-lhe serenidade. 
Para além disso, as luzes coloridas são 
atractivas e podem tornar qualquer divisão 
mais interessante. Este rádio relógio é 
fornecido com luzes ambiente multicolores 
que podem emitir mais de 32 000 cores - 
disponibilizando-lhe inúmeros tons para 
escolher a luz que combina melhor com o seu 
estado de espírito ou a sua decoração.

Controlo da cor das luzes ambiente
Active as luzes ambiente para as cores serem 
alternadas continuamente e desfrute de um 
ambiente vibrante. Ou interrompa o ciclo para 
parar numa cor que gosta ou na cor que 
combina com a sua divisão ou o seu estado de 
espírito.

Acorde com as luzes ambiente

Tenha um óptimo começo de dia com o 
despertar que escolher. Seja acordado por um 
sinal sonoro ou uma melodia, ou opte pela sua 
estação de rádio favorita para ser despertado. 
As luzes ambiente também podem acender 
quando o seu alarme soa, tornando as suas 
manhãs muito agradáveis. Estas também são 
concebidas para mudar de cor de acordo com 
o tempo de repetição decorrido depois do 

alarme despertar pela primeira vez. Mantêm-se 
verdes durante os primeiros dez minutos, em 
seguida, mudam para amarelo e permanecem 
nessa cor nos dez minutos seguintes e, 
finalmente, passam para vermelho para indicar 
que está atrasado.

Ligar e acertar
Retire o relógio da embalagem, ligue-o e a hora 
já está acertada para si - automaticamente. O 
relógio inteligente lê os dados pré-
programados e define a hora certa de acordo 
com o fuso horário predefinido. Se morar fora 
do fuso horário predefinido, necessita apenas 
de pressionar o botão do fuso horário e o 
relógio acerta novamente a hora. Não precisa 
de ler os manuais ou pressionar repetidamente 
vários botões.

Energia de reserva para hora e alarme
Quando há uma falha de energia, este rádio 
inteligente mantém a hora certa e as suas 
definições guardadas. O alarme programado 
continua activo, mesmo quando o visor está 
desligado - tudo graças a uma pilha pré-
instalada. Quando a energia é reposta, não é 
necessário acertar o relógio ou reajustar as 
definições. Ainda mais surpreendente, se a 
energia não for reposta, a bateria fornece 
energia suficiente para o alarme despertar à 
hora definida - garantindo que nunca acorda 
tarde.

Sintonização dig. c/ programação estaç.

Basta sintonizar a estação que pretende 
programar, premir e manter o botão de 
programação premido para memorizar a 
frequência. Através das estações de rádio 
programadas que podem ser guardadas, pode 
aceder rapidamente à sua estação de rádio 

preferida sem necessitar de sintonizar 
manualmente as frequências.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 
para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com 
um volume de alarme que aumenta 
gradualmente. Os sons de alarme normais com 
um volume predefinido são demasiado baixos 
para o acordar ou então são demasiado 
elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação 
de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume 
suave do alarme de despertar aumenta 
gradualmente de um volume baixo subtil para 
um volume suficientemente elevado para o 
acordar suavemente.
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Funcionalidades
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertar 
suave, Despertador com Rádio, Repetir alarme 
(snooze), Temporizador, Alarme duplo

• Relógio/Versão: Digital
• Tipo de Ecrã: Ecrã de 5 dígitos
• Melhoramentos do Relógio: Relógio de Segurança
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM

Som
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo
• Potência de saída (RMS): 600 mW

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do utilizador, Certificado de garantia

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Peso bruto: 0,6 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

215 x 159 x 94 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

136 x 62 x 136 mm

Alimentação
• Número de pilhas: 1
• Pilha de reserva: CR2032 (incluída)
• Alimentação: 110-240 V
•
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