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Órás rádió

AJ100
Bármilyen életstílushoz illő 

karcsú, lekerekített forma
Tegye kényelmesebbé reggeleit a kompakt AJ100 készülékkel. A nagyméretű, 
háttérvilágítással és 5 egyérintéses gombbal rendelkező LCD-n könnyen elérheti kedvenc 
rádióműsorait. Kezdje a napot kedvenc dallamaival, vagy a növekvő hangerejű ébresztővel!

Fényes, elegáns és kompakt kialakítás
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Digitális hangolás, tárolt állomások
• Az Ébresztési idő kijelzése mutatja az ébresztési időpontot

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Kettős ébresztési idő
• Ismétlő ébresztő további szundításhoz

Egyszerű használat
• 5 egyérintéses gomb a kedvenc rádiók egyszerű eléréséhez
• Az elalváskapcsoló automatikusan, az előre beállított időpontban kikapcsolja a rádiót



 Nagyméretű LCD, háttérvilágítással
A háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző jól olvasható 
és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett 
is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen 
szempillantás alatt.

Digitális hangolás, tárolt állomások
Digitális hangolás, tárolt állomások

Kíméletes ébresztő
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az 
előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők 
vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő 
hangerővel kergetik ki az ágyból. Ébredjen inkább 
kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra 
vagy az ébresztő jelzésére. A kíméletes ébresztő 
hangereje a csöndestől az egészen magasig 
fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
gyengéd ébresztésben lesz része.

Ismétlő ébresztő
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a 
visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de 
még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az 
Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. 
Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog 
szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés 
végleges kikapcsolásáig kilenc percenként 
akárhányszor megnyomhatja.

5 egyérintéses programozott rádióadó
Mindössze egyetlen gombnyomással kedvenc 
állomásaihoz juthat

Elalváskapcsoló
Az elalváskapcsoló segít Önnek eldönteni, hogy 
milyen hosszú ideig szeretné hallgatni elalvás előtt a 
kiválasztott rádióállomást. Egyszerűen állítson be egy 
időhatárt (egészen 1 óráig), majd válasszon egy 
rádióállomást, amelyet az álom megérkezéséig 
hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig 
folytatja a lejátszást, majd automatikusan átvált 
energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódba. 
Az elalváskapcsoló segítségével kedvenc rádiós DJ-je 
hangjára alhat el, és nem kell bárányokat számolnia 
vagy az áramfogyasztás miatt aggódnia.
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Fénypontok
• Óra/Verzió: Digitális • Adapter típusa: 220 V
•

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 80 mW
• Hangrendszer: Mono
• Hangszóró átmérő: 2,5"
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 5
• Hangolási sávok: FM

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Kíméletes ébresztő, Rádiós ébresztés, 
Riasztás ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló

• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér

• Kijelző számjegyek: 4
• Kijelző típusa: LCD
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Garancialevél, AC/DC adapter

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

172 x 238 x 614 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

110 x 110 x 122 mm
• Tömeg: 0,8 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 5,5 kg
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