
 

 

Philips
Alarm saati

AJ110
Kompakt çalar saat

Kompakt Philips çalar saat, otomatik kapanan LCD arkadan aydınlatmayla birlikte saat, alarm 
ve takvim ayarlarını kolayca yapmanıza olanak sağlar. Tek bir AA pille çalıştığından, seyahatler 
için mükemmeldir. Alarm erteleme özelliğiyle beş dakika daha alarmı erteleyebilirsiniz.

İstediğiniz yere götürün
• İște ve seyahatlerde kolay tașıma için uygun boyut
• Seyahatlerde kolaylık sağlayan tek pille çalıșma olanağı

Kullanım kolaylığı
• Basit alarm ve saat ayarı
• Alarm Saati Ekranı, uyanma saatini gösterir
• Geniș, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ıșıkta bile kolay izleme

Kullanım kolaylığı için tasarlandı
• 5 dakikalık alarm erteleme özelliği
• Ay ve gün gösterimi
• Uzun pil ömrü için düșük güç tüketimi



 Alarm Saati Ekranı
Alarm Saati Ekranı her zaman hem o anki saati, hem 
de alarmın çalacağı saati gösterir. Bu, alarmın açık 
olup olmadığını ve ne zaman çalacağını anlamak için 
düğmeye basmanıza gerek bırakmaz. Alarm Saati 
Ekranı, alarmın doğru olarak ayarlanmıș olduğundan 
ve istediğiniz saatte uyanacağınızdan her zaman emin 
olmanızı sağlar.

Kolay tașıma için uygun boyut
Bu kullanıșlı çalar saat, tüm saat ve alarm 
fonksiyonlarını kompakt boyutlarda sunuyor. Evde 
veya ișyerinde herhangi bir yere yerleștirmek veya 
yolda yanınızda tașımak için yeterince küçük 
boyutludur.

Geniș, arka aydınlatmalı LCD ekran

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ıșıkta bile 
kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakıșta tüm 
bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

Düșük güç tüketimi
Basit saat ve alarm fonksiyonları ve otomatik 
kapanma LED arka aydınlatma özelliği sayesinde güç 
tüketimi düșüktür. Tek bir AA pille saati yaklașık bir 
yıl kullanabilirsiniz.

Ay ve gün gösterimi
Saatte, ay ve günü gösteren yerleșik takvim özelliği de 
bulunmaktadır. Tarihi (yılıyla birlikte) ayarladığınızda, 
takvim artık yılları da hesaba katacaktır.

Seyahatler için tek pil
Saat tek bir AA pille çalıștığından, seyahatleriniz için 
kompakt ve hafif bir çözüm sunar. Saat, alarm ve 
takvim özelliklerinin tamamından yararlanmak için 
tek yapmanız gereken pil yuvasına bir AA pil takmak. 
AA piller çok yaygın bulunduğundan, yolda kolayca 
değiștirebilirsiniz.

Alarm erteleme (5 dakikalık)
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme 
özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha 
uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı 
Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya 
devam etmek. Alarm beș dakika sonra tekrar çalar. 
Alarmı tamamen kapatana kadar her beș dakikada bir 
Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam 
edebilirsiniz.

Basit alarm ve saat ayarı
Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı Bașlangıç 
Kılavuzuna veya kullanım kılavuzuna bașvurmanız 
gerekmeyebilir. Saat ve alarm ayarını yapmak için tek 
yapmanız gereken Saatli radyonun dokunmatik ekran 
tușlarına bakmak.
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Kullanılabilirlik
• Alarmlar: sesli alarm, alarm tekrarı (erteleme)
• Ekran tipi: LCD ekran, LED ekran
• Renkli arka ıșık: sarı
• Saat: Dijital

Ses
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı

Güç
• Pil tipi: AA boyutu (LR6)

Aksesuarlar
• Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
• Garantili: Garanti Belgesi

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 0,12 kg
• Ambalaj derinliği: 76 mm
• Ambalaj yüksekliği: 82 mm
• Ambalaj genișliği: 87 mm
• Ürün ağırlığı: 0,085 kg
• Ana ünite derinliği: 74 mm
• Ana ünite yüksekliği: 80 mm
• Ana ünite genișliği: 85 mm
•
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