
 

 

Philips
Klockradio med digital 
mottagare

Stämningsljus i flerfärg
FM, digitalmottagare
Dubbelt larm
Backup för tid och larm

AJ5000
Fyll dagen med färger

med stämningsbelysning i flera färger
Uttryck din personliga stil med en elegant klocka bredvid sängen – med fler fördelar än 
bara utseendet. Den här Philips-klockan AJ5000/12 ställer automatiskt in rätt tid när den 
kopplas in, och anpassar stämningen med stämningsbelysning i flera färger.

Med en design som passar ditt
• Stämningsbelysning i flera färger som matchar din stil
• Stämningsbelysningskontroll för färgloop eller önskad atmosfär

Starta dagen som du vill
• Vakna till melodi, radio eller ljudsignal med stämningsfärger
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Repeterande larm för extra snooze

Lättanvänd
• Anslut och ställ klockan automatiskt
• Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
• Justerbar skärmljusstyrka för att du ska se bättre



 Stämningsbelysning i flera färger

Färg och ljus kan påverka hur du mår. En 
kombination kan göra att du känner dig full av 
energi och en annan kan göra att du känner dig 
lugn. Färgat ljus är dessutom onekligen 
attraktivt och kan göra ett rum intressantare. 
Den här klockradion har stämningsbelysning i 
flera färger som kan producera mer än 32 000 
färger – vilket ger dig en mängd nyanser att 
välja mellan, oavsett om du vill ha ljus som 
matchar ditt humör eller din inredning.

Färgkontroll för stämningsbelysning
Lek med stämningsbelysningen och låt färgerna 
flöda – och njut av en livfull atmosfär. Du kan 
även pausa belysningen och stanna vid en färg 
du gillar eller en färg som matchar ditt rum 
eller ditt humör.

Vakna med stämningsfärger

Välj din väckningssignal och få en fantastisk 
start på dagen. Du kan välja att bli väckt av en 
ljudsignal, melodi eller din favoritradiokanal. 
Stämningsbelysningen kan också slås på när 
väckarklockan ringer, vilket gör morgnarna 
behagligare. Stämningsbelysningen är också 
utformad så att den ändrar färg efter hur länge 

du har snoozat från den första 
väckningssignalen. Den är grön de 10 första 
minuterna och blir gul de följande 10 för att 
sedan bli röd, vilket signalerar att du håller på 
att bli sen.

Anslut och ställ in
När du tar ut klockan ur lådan och ansluter den 
ställer den sig automatiskt. Den intelligenta 
klockan läser in förprogrammerade data och 
ställer in rätt tid enligt standardtidszonen. Om 
du befinner dig i en annan tidszon behöver du 
bara trycka på knappen Time zone så ställer 
klockan in rätt tid. Du behöver inte läsa någon 
användarhandbok eller krångla med olika 
knappar.

Backup för tid och larm
Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta 
klockan fortfarande visa rätt tid och behålla 
dina inställningar. Det inställda larmet förblir 
aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare 
ett förinstallerat batteri. När strömmen 
kommer tillbaka behöver du inte justera 
klockan eller återställa inställningarna. Otroligt 
nog ger batteriet tillräckligt med ström för att 
signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för 
larmet, även om strömförsörjningen har 
återställts - så att du aldrig vaknar för sent.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 

favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.

Dubbelt larm

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.
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Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

Behaglig uppvakningsfunktion, Radiolarm/
radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion, Dubbla 
larmtider

• Klocka/version: Digital
• Skärmtyp: 5-siffrig skärm
• Klocka: Reservklocka
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM

Ljud
• Ljudsystem: Mono
• Volymkontroll: ratt
• Uteffekt (RMS): 600 mW

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• Bruttovikt: 0,6 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

215 x 159 x 94 mm
• Produktens mått (B x H x D): 136 x 62 x 136 mm

Effekt
• Antal batterier: 1
• Reservbatteri: CR2032 (medföljer)
• Strömförsörjning: 110-240 V
•
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