Philips
Rádio-relógio com sintonia
digital

Tela com acabamento espelhado
Sintonia digital FM
Alarme duplo
Backup para hora e alarme

AJ1003

Acorde ao som de suas
estações de rádio favoritas
O sofisticado display espelhado e o gabinete de alumínio fazem do produto a melhor companhia de
cabeceira. E ainda, para que você possa aproveitar ao máximo o produto, ele vem com rádio FM
integrado para usar como despertador e um prático cabo para acessar o sistema de música portátil.
Comece o dia do seu jeito
• Acorde ao som de sua estação de rádio ou campainha favorita
• Despertador suave para um acordar prazeroso
• Alarme duplo para acordar duas pessoas
• Repetir alarme para dormir mais um pouco
• Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
Fácil de usar
• MP3 Link para reprodução de músicas
• Brilho ajustável para uma exibição mais confortável
• Timer de desligamento automático para dormir ao som de sua música favorita
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Destaques
Acorde ao som do rádio ou da
campainha

Acorde ao som de sua estação de rádio ou
campainha favorita. Ajuste o alarme do rádiorelógio Philips para acordar ao som da última
estação de rádio que você ouviu ou de uma
campainha. Ao chegar a hora de acordar, o
rádio-relógio Philips despertará com o som da
estação de rádio ou campainha.
Repetir alarme

Despertador suave

Timer de desligamento automático

Comece bem o dia acordando tranqüilamente
com um volume de alarme que aumenta
gradativamente. Os toques de alarmes
convencionais com volume predefinido são
muito baixos para acordá-lo ou são tão
desagradáveis que o fazem pular da cama
bruscamente. Desperte ao som de sua música,
estação de rádio ou campainha de alarme
favoritas. O volume do alarme do despertador
suave aumenta de modo gradativo, de muito
baixo a razoavelmente alto, despertando-o
suavemente.

Com o timer de desligamento automático,
você decide por quanto tempo deseja ouvir
músicas de um CD ou uma estação de rádio
antes de pegar no sono. Defina um limite de
tempo (até 2 horas) e escolha um CD ou uma
estação de rádio para ouvir enquanto você
adormece. O aparelho continuará a
reprodução pelo tempo determinado e
desligará automaticamente, passando para um
modo de espera silencioso e econômico. O
timer de desligamento automático permite que
você durma ouvindo seu CD ou DJ favorito,
sem preocupações quanto ao desperdício de
energia.

MP3 Link

Alarme duplo

Para que você possa dormir mais um pouco, o
rádio-relógio Philips oferece o recurso soneca.
Caso o alarme toque e você queira continuar
dormindo um pouco mais, basta pressionar
uma vez o botão Repeat alarm (Repetir
alarme) e voltar a dormir. O alarme tocará
novamente após nove minutos. Você pode
continuar pressionando o botão Repeat Alarm
a cada nove minutos até que o alarme seja
completamente desativado.

A conectividade MP3 Link permite a
reprodução direta do conteúdo de aparelhos
de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir
suas músicas favoritas com qualidade de som
superior, o MP3 Link é extremamente prático,
afinal, você só precisa conectar o MP3 player
ao sistema de áudio.

O sistema de áudio Philips vem com dois
alarmes. Defina um horário de alarme para
acordar você e um para acordar outra pessoa.
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Especificações
Áudio

• Sistema de áudio: estéreo
• Controle do volume: Acima/abaixo

• Dígitos do visor: 4
• Relógio/versão: Digital
• Timer de desligamento automático

Caixas acústicas

Acessórios

• Caixas de som integradas: 2

Sintonizador/Recepção/Transmissão
•
•
•
•

Antena: Antena FM
Faixas do sintonizador: FM Estéreo
Sintonia digital automática
Pré-sintonia de estações: 20

Conectividade

• MP3-Link: Sim, plugue de 3,5 mm

Praticidade

• Alarmes: Rádio despertador, Campainha de
alarme, Repetir alarme

• Acessórios inclusos: Manual do Usuário, Guia de
início rápido, Certificado de garantia

Dimensões

• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
265 x 80 x 106 mm
• Dimensões do produto (L x A x P):
185 x 52 x 85 mm

Alimentação

• Alimentação: .
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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