
 

 

Philips
Radio cu ceas și acord 
digital

AJ100
Design elegant pentru toate 

stilurile de viaţă
Decoraţi-vă spaţiul şi îmbunătăţiţi-vă rutina de dimineaţă cu ceasul cu radio Philips. Un monitor 
LCD mare, luminat din spate, cu 5 butoane tactile, permite accesul uşor la orice posturi de radio. 
Începeţi fiecare zi cu melodiile selectate sau cu o sonerie cu alarmă cu volum progresiv.

Design suplu, elegant și compact
• Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Afișarea orei pentru alarmă indică ora apelului de trezire

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Oră de alarmă dublă
• Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Ușor de utilizat
• 5 butoane pentru accesarea ușoară a posturilor de radio preferate
• Funcţia Timer Sleep oprește automat radioul la ora setată



 Ecran LCD mare cu fundal iluminat
Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și 
utilizare facile în condiţii de lumină scăzută și oferă 
informaţii clare imediat.

Tuner digital, posturi presetate
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, 
apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de presetare 
pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio 
presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid 
postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi 
manual frecvenţele de fiecare dată.

Alarmă progresivă
Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor 
normale cu volum presetat este fie prea scăzut 
pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi 
prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o 
melodie preferată, un post de radio sau alarma 
buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, 
pentru a vă trezi ușor.

Repetare alarmă
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips 
are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună și doriţi 
să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare 
alarmă o dată și culcaţi-vă la loc. După nouă minute 
alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi 
butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până 
când opriţi alarma complet.

5 posturi de radio presetate
Accesaţi posturile de radio preferate printr-o singură 
apăsare

Timer Sleep
Timerul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme doriţi 
să ascultaţi muzică sau un post de radio la alegere, 
înainte de a adormi. Este suficient să setaţi limita de 
timp (până la o oră) și să selectaţi postul de radio pe 
care doriţi să-l ascultaţi până ce adormiţi. Aparatul va 
continua să redea muzica pe durata de timp 
selectată, apoi va trece automat în modul Standby 
silenţios și economic. Timerul Sleep vă permite să 
adormiţi în sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi 
nevoit să număraţi oi sau să vă îngrijoraţi la gândul 
consumului de curent electric.
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Repere
• Caracteristici superioare afișare: Control • Sursă de alimentare: 220 - 240 V
•

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere de ieșire: 80 mW RMS

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 5
• Benzi pentru tuner: FM
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Confort
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, alarmă progresivă, Alarmă radio, Repetare 
alarmă (snooze)

• Culoare iluminare din spate: alb
• Număr de cifre pe ecran: 4
• Ceas: Digital, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj LCD

luminozitate

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC
• Altele: Manual de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Greutate brută: 5,5 kg
• Adâncime ambalaj: 614 mm
• Înălţime ambalaj: 238 mm
• Lăţime ambalaj: 172 mm
• Greutate: 0,8 kg
• Adâncime unitate principală: 122 mm
• Înălţime unitate principală: 110 mm
• Lăţime unitate principală: 110 mm
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