
 

 

Philips
Väckarklocka

• vibrerande väckarklocka

TCJ330
Vibrationslarm med två nivåer

Vakna till underbara morgnar med den här smidiga väckarklockan från Philips. Den har 
både vibrations- och ljudsignaler, så att du kan börja dagen på ditt sätt. Fäst den vid 
kudden med klämman eller använd stödet för att placera den på nattduksbordet.

Vibrera och vakna
• Inbyggt vibrationslarm för privat och skonsamt uppvaknande
• Praktisk klämma för fastsättning på kudde
• Tunn och jämn design för bekväm placering under kudden
• Stöd för flexibel placering på bordsskivor

Starta dagen som du vill
• Använd en ljudsignal som ett reservlarm
• Mjuka skakningar ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Bakgrundsbelyst LCD-display
• Repeterande larm för extra snooze
• Batteridriven för enkel placering och bärbarhet
• Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån



 Inbyggt vibrationslarm
Med den här funktionen kan du vakna försiktigt till 
mjuka vibrationer. Skjut bara larmtypsknappen till 
vibrationsläge så väcks du av vibrationerna på den 
förinställda tiden. Pulserna avges på så vis att de 
enbart väcker dig och inte din partner. Eftersom det 
varierar hur lättväckt en person är finns det två 
vibrationsnivåer. Även på den högre nivån avger 
väckarklockan bara vibrationerna till dig och inte till 
din partner. De som sover djupt kan välja en 
ljudsignal som reservlarm, som ser till att de startar 
sin dag i tid.

Praktisk klämma
Somna med sinnesro. Den här väckarklockan från 
Philips levereras med en valfri klämma som du kan 
fästa i örngottet på ett praktiskt sätt. Den ser till 
klockan är lätt att hitta och inte faller ur sängen 
under natten eller när den börjar vibrera. Om du vill 
kan du byta ut klämman mot en egen snodd. Dra 
bara snodden genom hålet på klockan.

Tunn och jämn design
Den här ultrasmala väckarklockan är utformad att 
ligga under kudden och har inga vassa hörn eller 
utbuktningar. Knappsatsen är placerad i jämnhöjd 
med klockans hölje och stödet kan lätt fällas tillbaka 
mot det bakre höljet. Med den här klockan under 
kudden känner du knappt att den är där och du kan 
fortsätta ligga kvar i sängen.

Stöd
Den här klockan kan användas på en mängd olika 
sätt, och har ett inbyggt stöd. När den står på en 
bordsskiva, lutar klockan lätt för att stå stabilt och ge 
bäst vinkel. Det är lätt att fälla ut stödet med fingret. 
Gummerade fötter ser till att klockan står ordentligt 
utan att halka. Stödet kan fällas tillbaka mot klockans 
bakre hölje, vilket gör att du lätt kan använda klockan 
under kudden.

Använd en ljudsignal som ett reservlarm
Förutom vibrationsläge finns även ett ljudlarm på den 
här klockan, vilket gör att du kan enkelt kan 
skräddarsy ditt uppvaknande. Du kan använda bara 
ljudlarmet, bara vibrationerna eller både och. De 
som sover djupt kan få sinnesro av att välja både 
ljudlarmet och vibrationerna.

Mjuka skakningar
Vakna naturligt med Philips. Den här klockan avger 
vibrationer för att väcka dig och startar från det mest 
skonsamma läget och ökar gradvis i intensitet. De 
små oscillationerna låter dig vakna naturligt, utan det 
omskakande ljudet från ett larm. Ett naturligt 
uppvaknande betyder också att du känner mer 
stimulerad och redo att starta en ny strålande dag.
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Funktioner
• Antal batterier: 3 (medföljer inte)
Larm
• Antal larm: 1
• Larmkälla: Signal, Vibration (hög, låg)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD-display
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Klocka: Digital
• Visa siffror: 4

Effekt
• Batterityp: AAA

Tillbehör
• Fästklämma
• Snabbstartguide
• Garanti: Garantibevis

Mått
• Produktmått (B x D x H): 82 x 19 x 82 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 88 x 29 x 92 mm
• Produktvikt: 0,05 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,15 kg
•
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