
 

 

Philips
Radiobudzik

Lustrzany wyświetlacz
Tuner FM, analogowe strojenie
Podwójny alarm

AJ1000
Wstawaj przy dźwiękach ulubionej 

stacji radiowej
Budź się przy dźwięku ulubionej stacji radiowej lub dźwiękach budzika. Elegancki radiobudzik 
AJ1000/12 firmy Philips z lustrzanym wykończeniem wyświetlacza pozwala zaprogramować dwa 
budzenia o różnych porach. Wybierz łagodne budzenie i wstawaj z uśmiechem na twarzy.

Zacznij dzień, jak lubisz
• Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
• Łagodne budzenie bez stresu
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
• Radio FM – przyjemność słuchania

Wygodne użytkowanie
• Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce



 Budzenie radiem lub brzęczykiem

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub 
po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z 
funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić 
opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej 
stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy 
nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips 
automatycznie włączy stację radiową lub włączy 
brzęczyk.

Powtarzanie budzenia

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został 
wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się 
sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, 
wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania 
budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za 
dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. 
Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co 
dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie 
wyłączysz funkcji budzenia.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za 
słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że 
brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy 
możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej 
muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz 
się łagodnie rozbudzić.

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w 
możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw 
jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — 
aby obudzić partnera lub partnerkę.

Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu 
chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed 
zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu 
(maksymalnie 1 godzina) i wybrać płytę CD lub stację 
radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio 
firmy Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile 
zostało ustawione, a następnie automatycznie się 
wyłączy do energooszczędnego, cichego trybu 
gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać 
podczas słuchania ulubionej płyty lub prezentera 
radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o 
zużycie prądu.
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Dane techniczne
Dźwięk
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 1

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pasma tunera: FM

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie radiem, Budzenie brzęczykiem, 

Powtarzanie budzenia (drzemka), Godzina 
podwójnego alarmu, łagodne budzenie

• Liczba wyświetlanych cyfr: 4
• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Wyłącznik czasowy

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Skrócona 

instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

265 x 106 x 80 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

185 x 52 x 85 mm

Moc
• Zasilanie sieciowe
• Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
•
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