
 

 

Philips
Klokradio

AJ100
Slank ontwerp voor 

elke levensstijl
Begin uw dag aangenaam en opgeruimd met de compacte AJ100. Deze wekker heeft een groot LCD-

scherm met achtergrondverlichting en 5 knoppen die u met één druk eenvoudig toegang geven tot al 

uw favoriete radiodeuntjes. U wordt voorzichtig gewekt door uw favoriete muziek of een zoemer met 

een alarm dat geleidelijk steeds harder wordt.

Slank, chic en compact ontwerp
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
• Digitale tuner met voorkeurzenders
• Op het scherm wordt de tijd waarop het alarm afgaat weergegeven

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
• Gentle Wake met toenemend alarmvolume
• Dubbele alarmtijd
• Alarm herhalen

Eenvoudig te gebruiken
• 5 knoppen geven met één druk toegang tot uw favoriete radiodeuntjes
• De sleeptimer schakelt de radio automatisch uit op de ingestelde tijd



 Groot verlicht LCD-scherm
Groot verlicht LCD-scherm voor een betere 
weergave bij weinig licht

Digitale tuner met voorkeurzenders
Digitale tuner met voorkeurzenders

Gentle Wake
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
De normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

Alarm herhalen
Alarm herhalen

5 zenders met één druk op de knop
Toegang tot uw favoriete radiostations met een 
simpele druk op de knop

Sleeptimer
De sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoelang u naar een radiostation wilt 
luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een 
tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waar 
u naar wilt luisteren voordat in slaap valt. Deze 
muziek zal gedurende de vooraf ingestelde tijd 
worden afgespeeld en gaat vervolgens over in een 
stroombesparende, stille stand-by modus. Met de 
sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ 
op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te 
tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig 
stroomverbruik.
AJ100/37

Kenmerken
• Klok/versie: Digitaal • Adaptertype: 110 V
•

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 80 mW
• Geluidssysteem: Mono
• Diameter van de luidspreker: 2,5 inch
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 5
• Radioband: FM

Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm 
herhalen (snooze), Sleeptimer

• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

• Schermcijfers: 4
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Schermtype: LCD

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, 

Garantiecertificaat, AC/DC-adapter

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

172 x 238 x 614 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

95 x 105 x 110 mm
• Gewicht: 0,8 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 5,5 kg
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