
 

 

Philips
Vækkeur

vibrerende vækkeur

TCJ330
Vibrationsalarm med to niveauer

Vågn op til skønne morgener med dette slanke vækkeur fra Philips. Det kan vække med 
både vibration og buzzer, så du kan starte dagen på din måde. Sæt det fast på din pude 
med klemmen, eller brug holderen til at stille det på natbordet.

Vågn med vibrationer
• Indbygget vibrerende alarm til privat og blid opvågning
• Praktisk klemme til pude
• Slankt og jævnt design til komfortabel placering under puden
• Holder til fleksibel placering på bordflader

Start dagen på din måde
• Brug en buzzer som ekstra vækning
• Blide vibrationer til en behagelig opvågning
• Baggrundsbelyst LCD-display
• Gentag alarm for yderligere snooze
• Batteridrift sikrer nem placering og mobilitet
• Indikatoren for lavt batteriniveau sørger for, at du kan følge batteriniveauet



 Indbygget vibrerende alarm
Vågn stille og roligt op til blide vibrationer med 
denne funktion. Du skal blot skubbe vækkeknappen 
til vibrationstilstand. Ved det forudindstillede 
tidspunkt udsendes der så vibrationer for at vække 
dig. Pulsslagene i vibrationerne er kun rettet mod 
dig, ikke din partner. Da det er forskelligt, hvor let 
man har til at vågne, er der to niveauer af vibrationer. 
Men selv på det højere niveau indstilles uret til kun 
at sende vibrationerne mod dig og ikke din partner. 
Personer, der sover tungt, kan vælge en buzzer-lyd 
som ekstra vækkefunktion, så de kan starte dagen til 
tiden.

Praktisk klemme
Fald i søvn med ro i sindet. Dette Philips vækkeur 
leveres med en valgfri klemme, der gør det muligt for 
dig sætte den fast på hovedpudebetrækket. Det 
sikrer, at uret er nemt at finde, og at det ikke falder 
ud af sengen om natten, eller når det begynder at 
vibrere. Hvis du foretrækker det, du kan erstatte den 
medfølgende klemme med din egen rem. Du skal 
blot sno din rem rundt om hele uret.

Slankt og jævnt design
Dette vækkeur er designet til at ligge under puden, 
så det er ultraslankt uden skarpe hjørner eller 
udstikkende dele. Knapperne ligger i niveau med 
overfladen, og holderen kan foldes pænt og sikkert 
sammen, så den bliver en del af bagkabinettet. Med 
dette ur under puden lægger du knap nok mærke til, 
at det er der, så du kan nyde at ligge i sengen.

Holder
Indbygget holder giver dig mulighed for yderst 
fleksibel brug. Når det står på et bord, hælder uret 
lidt for at stå stabilt og gøre det nemt at aflæse. Et 
fingergreb på holderen gør det muligt at folde den ud 
uden problemer. Gummibelagte fødder sikrer, at 
uret står fast uden at glide. Holderen kan foldes pænt 
ind igen, så den flugter med urets bagkabinet og kan 
lægges ind under puden på et øjeblik.

Brug en buzzer som ekstra vækning
Udover vibrationsfunktion er der også en 
buzzerfunktion, så du kan vælge frit, hvordan du vil 
vågne op. Du kan beslutte kun at bruge buzzeren, 
kun vibrationer eller begge dele. Personer, der sover 
tungt, kan med ro i sindet vælge både buzzer og 
vibrationer.

Blide vibrationer
Vågn op helt naturligt med Philips. Dette ur sender 
vibrationer for at vække dig - begyndende med 
meget blide vibrationer, der så gradvist øges i 
intensitet. De små svingninger giver dig mulighed for 
at vågne op helt naturligt uden den generende lyd fra 
et vækkeur. En naturlig opvågning betyder også, at du 
føler dig mere frisk og får en god start på dagen.
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Vigtigste nyheder
• Batterier: 3 (medfølger ikke)
Alarm
• Antal alarmer: 1
• Alarmkilde: Buzzer, Vibration (høj, lav)

Komfort
• Displaytype: LCD-display
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Ur: Digital
• Skærmcifre: 4

Strøm
• Batteritype: AAA

Tilbehør
• Tilbehørsklemme
• Lynhåndbog
• Garanti: Garantibevis

Mål
• Produktmål (B × D × H): 82 x 19 x 82 mm
• Emballagemål (B x D x H): 88 x 29 x 92 mm
• Produktvægt: 0,05 kg
• Vægt inkl. emballage: 0,15 kg
•
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