
 

 

Philips
Радиочасовник

AJ100
Изящен дизайн за всяко място

Подобрете своето пространство и сутрешна програма с компактния AJ100. Голям LCD 
дисплей със задно осветяване и 5 бутона за лесен достъп до любимите радиостанции. 
Започвайте приятно всеки ден с ваш избор на музика или будилник с усилващ се звук.

Елегантен, шикозен и компактен дизайн
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
• Цифрова настройка със зададени станции
• Дисплеят за час на събуждане ви показва часа на повикването за събуждане

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Двоен будилник
• Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Лесна употреба
• 5 бутона с едно докосване за лесен достъп до любимите ви радиостанции
• Таймерът за заспиване автоматично изключва радиото в предварително зададен час



 Голям задно осветен LCD дисплей
Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно 
гледане и работа при слаба светлина и дава ясна 
информация с един поглед.

Цифрова настройка със зададени 
станции
Цифрова настройка със зададени станции

Нежно събуждане
Започнете деня добре с нежното събуждане с 
постепенно увеличаваща се сила на звука от 
будилника. Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила е или прекалено 
тих, за да ви събуди, или така неприятно силен, че 
грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с 
избраната от вас любима музика, радиостанция 
или звуков сигнал. Силата на нежния тон за 
събуждане постепенно се увеличава от фино тиха 
до разумно силна, за да ви събуди с нежност.

Повторение на сигнала за събуждане
За да се пребори с успиването, радиочасовникът 
Philips има функция за подремване. Ако алармата 
се включи, но искате да поспите още малко, 
натиснете веднъж бутона за повторение на 
алармата и продължете да спите. След девет 
минути алармата ще се включи отново. Можете 
да продължите да натискате бутона за 
повторение на алармата на всеки девет минути, 
докато я изключите окончателно.

5 настройки на радиото с едно 
докосване
Намирайте любимите си станции само с 
натискане на един бутон

Таймер за заспиване
Таймерът за заспиване ви дава възможност да 
решите колко дълго искате да слушате 
радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. 
Просто задайте ограничение на времето (до 1 
час) и изберете радиостанция за слушане, докато 
се унесете в сън. Устройството ще продължи да 
свири до зададеното време и след това 
автоматично ще се изключи в икономичен тих 
режим на готовност. Таймерът за заспиване ви 
позволява да заспите с любимия си радио 
диджей, без да броите овце или да се тревожите, 
че хабите енергия.
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