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Klokkeradio

AJ100
Slank utforming for 

alle livsstiler
Du kan forbedre plassen din og morgenrutinene med den kompakte AJ100. Med en stor 
bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med 5 ettrykksknapper får du enkel tilgang til radiolåtene du 
liker best. Start hver dag mykt med utvalgte låter eller en summealarm med økende styrke.

Elegant og kompakt design
• Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
• Forhåndsinnstilte digitale forvalg
• Vekketidsvisning viser deg vekketiden

Start dagen på din måte
• Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
• Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
• To vekketidinnstillinger
• Gjentatt vekking

Lett å bruke
• 5 ettrykksknapper for enkel tilgang til radiostasjonene du liker best
• Sleep timer slår automatisk av radioen på et forhåndsangitt tidspunkt
 



 Stor bakbelyst LCD-skjerm

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og 
enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir 
tydelig informasjon umiddelbart.

Forhåndsinnstilte digitale forvalg
Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Gjentatt vekking
Gjentatt vekking

5 ettrykks radiokanalinnstillinger

Få tilgang til favorittstasjonene dine med enkel 
ettrykksbetjening

Sleep timer
Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil 
høre på radio før du sovner. Bare still inn en 
tidsbegrensning (opp til 1 time), og velg en CD eller 
en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon 
Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og 
deretter slår det seg automatisk av til 
strømsparende, stille ventemodus. Med Sleep Timer 
kan du sovne til favorittprogrammet uten å telle 
sauer eller bekymre deg for strømregningen.
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Høydepunkter
• Bakbelysningsfarge: Hvit • Adaptertype: 220 V
•

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 80 mW
• Lydsystem: Mono
• Høyttalerdiameter: 2,5"
• Volumkontroll: roterende

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 5
• Tunerbånd: FM

Anvendelighet
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, Myk oppvåkning, Radioalarm, 
Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer

• Bakbelysning

• Klokke/versjon: Digital
• Skjermsifre: 4
• Skjermtype: LCD
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, Garantisertifikat, 

AC/DC-adapter

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 172 x 238 x 614 mm
• Produktmål (B x H x D): 95 x 105 x 110 mm
• Vekt: 0,8 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 5,5 kg
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