
 

 

Philips
Радиочасовник с 
цифрова настройка

FM цифрова настройка
20 предварителни настройки
Двоен будилник
Включване и настройка

AJ7000
Започнете деня, както вие си знаете!

събудете се с любимата си радиостанция
Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има 
вградено FM/MW радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция 
или със зумера.

Започнете деня по ваш начин
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
• Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Алуминиево тяло за качествен вид и звук

Лесна употреба
• Включване и автоматична настройка на времето
• Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на 
електрозахранването

• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане



 Цифрова настройка със зададени 
станции

Просто трябва да настроите на станцията, която 
искате да зададете, и да натиснете и задържите 
бутона за настройка, за да се запамети честотата. 
С настроените станции, които могат да бъдат 
съхранени, можете бързо да включите своята 
любима станция, без да е необходимо да 
нагласяте ръчно честотата всеки път.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на будилника. 
Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила или е прекалено 
тих, за да ви изправи на крака, или е така 

крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. 
Събудете се с избрана от вас музика, 
радиостанция или предупредителен сигнал. 
Силата на нежния тон за събуждане постепенно 
се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да 
може нежно да ви разбуди.

Гарантирано запазване на час и аларма
При спиране на електрозахранването този 
интелигентен часовник запазва надеждно 
зададения от вас час. Зададената аларма остава 
активна дори когато дисплеят е изключен, 
благодарение на вградената батерия. Когато 
електрозахранването бъде възстановено, не е 
необходимо да настройвате часовника, нито да 
възстановявате настройките. И което е още по-
прекрасно, дори електрозахранването да не бъде 
възстановено, батерията осигурява достатъчно 
мощност за включване на зумера в зададения от 
вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога 
няма да се успите.

Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване на 
две аларми. Задайте един час за вашето 
събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.
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Спецификации
Удобство
• Аларми: Аларма със зумер, Радиобудилник, 
Таймер за заспиване, двоен будилник, Дрямка

• Часовник/версия: Цифров, Аналогов
• Тип на дисплея: LCD
• Подобрения в часовника: Часовник с резервно 
захранване, Лятно часово време (DST), Часова 
зона

• Подобрения на дисплея: регулиране на 
яркостта

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, MW, Цифрова 
настройка

Звук
• Звукова система: Моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за 
потребителя, Гаранционна карта, 
Променливотоков адаптер за захранване

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

134 x 112 x 42 мм
• Тегло: 0,4 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,5 кг
• Дълбочина на опаковката: 114 мм
• Височина на опаковката: 148 мм
• Ширина на опаковката: 159 мм

Power
• Тип батерия: CR2032 (резервна)
• Брой батерии: 1
• Мрежово захранване: AC адаптер, входящо 
напрежение 220-240 V

•
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