Philips
Rádio relógio com
sintonização digital

AJ3123

Comece o dia à sua maneira!
Acorde com o rádio ou aviso sonoro
Este despertador com rádio AJ3123/12 moderno e elegante acorda-o sempre a horas.
Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou
com um aviso sonoro.
Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco
Fácil de utilizar
• Fácil configuração do alarme/hora
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
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Destaques
Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Despertar suave

Fácil configuração do alarme/hora

Desperte ao som da sua estação de rádio
favorita ou de um sinal sonoro. Defina o
alarme no seu rádio relógio Philips para
acordar com a estação de rádio que ouviu por
último ou escolha acordar com um sinal
sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o
rádio relógio Philips liga automaticamente a
estação de rádio selecionada ou ativa o sinal
sonoro.

Comece o seu dia acordando suavemente com
um volume de alarme que aumenta
gradualmente. Os sons de alarme normais com
um volume predefinido são demasiado baixos
para o acordar ou então são demasiado
elevados, acordando-o em sobressalto.
Escolha acordar ao som da sua música, estação
de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume
suave do alarme de despertar aumenta
gradualmente de um volume baixo subtil para
um volume suficientemente elevado para o
acordar suavemente.

Fácil configuração do alarme/hora

Sintonização digital FM com estações
programadas

Repetir Alarme

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme
para o acordar e outra hora de alarme para
acordar outra pessoa.
Pilha de reserva
Pilha de reserva assegura a conservação da
memória da hora durante falhas de energia

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música
adicionais para a sua colecção musical no
sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a
estação que deseja programar e premir e
manter premido o botão de programação para
memorizar a frequência. Com estações de
rádio predefinidas que podem ser gravadas,
pode aceder rapidamente à sua estação de
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar
manualmente a frequência.

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio
relógio Philips tem uma função de repetição do
alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais
um pouco, basta premir uma vez o botão de
repetição do alarme e voltar a dormir. Nove
minutos depois o alarme volta a tocar. Pode
continuar a premir o botão de repetição do
alarme a cada nove minutos até o desligar
totalmente.

Temporizador
O temporizador permite-lhe decidir durante
quanto tempo pretende ouvir uma música ou
estação de rádio antes de adormecer. Basta
estabelecer um limite de tempo (até 1 hora) e
escolher um CD ou estação de rádio para
ouvir enquanto adormece. O sistema de rádio
Philips continua a reprodução durante o tempo
seleccionado e, em seguida, muda
automaticamente para um modo de espera
económico e silencioso. O temporizador
permite adormecer a ouvir o seu CD ou
estação preferidos sem ter de se preocupar ou
desperdiçar energia.
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Especificações
Funcionalidades

• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas,
Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador
com Rádio, Repetir alarme (snooze),
Temporizador
• Relógio/Versão: Digital
• Dígitos do Ecrã: 4
• Tipo de Ecrã: Visor de 4 dígitos

Som
•
•
•
•

Potência de saída (RMS): 100 mW
Sistema de som: Mono
Diâmetro do altifalante: 2,25"
Controlo do volume: digital

Sintonizador/receção/transmissão
•
•
•
•

Antena: Antena FM
Bandas do sintonizador: FM
Estações pré-sintonizadas: 10
Melhoramento do sintonizador: procura

automática

Acessórios

• Acessórios incluídos: Manual do utilizador,
Certificado de garantia

Dimensões

• Dimensões do produto (L x A x P):
177,1 x 48,1 x 122,8 mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
179 x 140 x 54 mm
• Peso incl. embalagem: 0,61 kg
• Peso do produto: 0,53 kg

Potência

• Tipo de bateria: AAA
• Número de baterias: 2
• Alimentação elétrica
•
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