
 

 

Philips
Kelloradio, digitaalinen 
viritin

Digitaalinen FM-viritin
20 pikavalintaa
Kaksi herätysaikaa
Liitä ja aseta

AJ7000
Heräät virkeänä

lempiradiokanavasi ääneen
Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää hyvältä ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen 
FM/MW-radio, ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Herää aamuun miellyttävästi
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

Helppokäyttöinen
• Liitä ja aseta aika automaattisesti
• Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta



 Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja 
tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. 
Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka 
kerta.

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet 
ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, 
jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse 
herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai 
hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät 
rauhallisesti.

Ajan ja hälytyksen varmistus
Sähkökatkoksen aikana älykäs kello säilyttää ajan ja 
omat asetuksesi. Valmiiksi asennetun pariston 
ansiosta asetettu hälytys pysyy aktiivisena, vaikka 
kellon näyttö ei ole käytössä. Sähkökatkoksen 
päätyttyä kelloa ei tarvitse säätää tai asetuksia valita 
uudelleen. Vaikka laite ei saisikaan verkkovirtaa, 
paristo pitää huolen siitä, että summeri hälyttää 
ajoissa - et herää koskaan liian myöhään.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi 
eri herätysajat.
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Kohokohdat
• Verkkovirta: Verkkolaite, 220-240 V:n tulojännite
•

Käytön mukavuus
• Herätykset: Summeriherätys, Radioherätys, 

Uniajastin, kaksi herätysaikaa, Torkkuherätys
• Kello/versio: Digitaalinen, Analoginen
• Näyttötyyppi: LCD
• Kelloon tehdyt parannukset: Kellon varmistus, 

DST, Aikavyöhyke
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW, Digitaalinen viritys

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, 

Takuutodistus, Verkkolaite

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 134 x 112 x 42 mm
• Paino: 0,4 kg
• Paino pakattuna: 0,5 kg
• Pakkauksen syvyys: 114 mm
• Pakkauksen korkeus: 148 mm
• Pakkauksen leveys: 159 mm

Virta
• Akkutyyppi: CR2032 (varaparisto)
• Akkujen määrä: 1
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