Philips
Órás rádió

CD
AJ130

Bármilyen életstílushoz illő karcsú, lekerekített forma
ébredjen kedvenc zenéjére vagy rádióműsorára
Adjon teret hordozható zenéjének otthonában, élvezze a kiváló hangminőséget az aux-in csatlakozással
rendelkező AJ130 CD-s órás rádión. A készülék karcsú kialakítása nagyméretű, háttérvilágítással ellátott
LCD-kijelzőt foglal magába. Ébredjen kedvenc CD-lemezére, digitális zenére vagy ébresztő hangjelzésre.
Fényes, elegáns és kompakt kialakítás
• Kezeli az írható és az újraírható CD-ket
• Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Digitális hangolás, tárolt állomások
Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen CD-re, rádióműsorra vagy hangjelre
• Kettős ébresztési idő
• Ismétlő ébresztő
Egyszerű használat
• Az Ébresztési idő kijelzése mutatja az ébresztési időpontot
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
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Órás rádió
CD

Műszaki adatok
Kényelem

• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Ébredés kedvenc műsorszámra,
Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő riasztás,
CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Riasztás
ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LCD
• Display Digits: 4
• Háttérvilágítás: Van
• Háttérfény színe: Kék

Hanglejátszás

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Programozható műsorszámok: 20
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás,
Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás
ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Antenna: FM antenna

Hang

• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 0,5 W

Fénypontok
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
• Hangszóró átmérő: 2"

Digitális hangolás, tárolt állomások

Hangszórók

Ébredjen CD-re, rádióműsorra vagy hangjelre

• Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

• Aux be: Bemenő vonal, 3,5 mm

Kapcsoló
•
•
•
•

Tápellátás
Telepfeszültség: 1,5 V
Akku típusa: AAA / LR03 alkáli
Akkumulátorok száma: 2

Méretek

• Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
165 x 134 x 155 mm
• Tömeg: 1,3 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
185 x 207 x 171 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 1,59 kg
•
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Digitális hangolás, tárolt állomások

Ébredjen CD-re, rádióra vagy hangjelre
Kettős ébresztési idő

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési
idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt
az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

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.

Elalváskapcsoló

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig
szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy
rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy
időhatárt (egészen 1 óráig), majd válasszon CD-t
vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig
hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig
folytatja a lejátszást, majd automatikusan
energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra
vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc
CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell
bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt
aggódnia.

