
 

 

Philips
Digital klokkeradio

FM, digital tuning
20 forhåndsinnstilte stasjoner
Dobbel alarm
Koble til og still

AJ7000
Våkne opp

til favorittradiostasjonen din
Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg i tide. Den har 
innebygd FM/MB-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittkanalen eller 
summealarmen.

Start dagen på din måte
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• Myk og behagelig oppvåkning
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
• Gjentatt vekking for mer slumring

Design som passer interiøret
• Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

Lett å bruke
• Koble til og still klokken automatisk
• Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
• Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning



 Digital stasjonssøking med forvalg

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og 
hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre 
frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan 
lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen 
uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver 
gang.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Tids- og alarm-backup
Hvis det oppstår en strømfeil, vil denne intelligente 
klokken fremdeles fungere og opprettholde den 
pålitelige tiden og innstillingene dine. Den angitte 
alarmen forblir aktiv selv når skjermen er avslått – alt 
takket være et forhåndsinstallert batteri. Når 
strømmen kommer tilbake, trenger du ikke å justere 
klokken eller legge inn innstillingene på nytt. Og selv 
om strømmen ikke kommer tilbake, gir batteriet nok 
energi til at summealarmen ringer på 
alarmtidspunktet du har angitt - noe som betyr at du 
aldri forsover deg.

Dobbel alarm

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. 
Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det 
andre tidspunktet for å vekke partneren din.
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Høydepunkter
• Strømnett: AC-adapter, 220-240 V inngang
•

Anvendelighet
• Alarmer: Summealarm, Radioalarm, Sleep timer, 

dobbel alarm, Snooze
• Klokke/versjon: Digital, Analog
• Skjermtype: LCD
• Klokkeforbedringer: Ekstraklokke, DST, Tidssone
• Skjermforbedringer: lysstyrkekontroll

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MB, Digital søking

Lyd
• Lydsystem: Mono
• Volumkontroll: roterende

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Garantisertifikat, 

AC-strømadapter

Mål
• Produktmål (B x H x D): 134 x 112 x 42 mm
• Vekt: 0,4 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 0,5 kg
• Emballasjedybde: 114 mm
• Emballasjehøyde: 148 mm
• Emballasjebredde: 159 mm

Drift
• Batteritype: CR2032 (backup)
• Antall batterier: 1
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