
 

 

Philips
Klockradio med digital 
mottagare

CD

AJ130
Tunn design som passar alla

Vakna till din favoritmusik eller radion
Släpp loss den bärbara musiken hemma och njut av det fantastiska ljudet på CD-klockradion med aux-

ingång från Philips. Den har en tunn, utrymmesbesparande design med en stor bakgrundsbelyst LCD-

skärm. Nu kan du välja mellan att vakna till din favorit-CD, digital musik eller en ljudsignal.

Tunn, snygg och kompakt design
• Kompatibel med CD-R och CD-RW
• Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare
• Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Starta dagen som du vill
• Vakna till CD, radiokanal eller ljudsignal
• Dubbla larmtider
• Repeterande larm för extra snooze

Lättanvänd
• Med larmtidsvisning ser du när du inställd tid.
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik



 Digital mottagare med förinställningar
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som 
snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så 
sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan 
du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Vakna till CD, radio eller ljudsignal
Vakna till CD, radiokanal eller ljudsignal

Dubbla larmtider
Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en 
larmtid för att väcka dig och den andra till din 
partner.

Repeterande larm
För att du inte ska försova dig har Philips-
klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder 
och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på 
knappen för repeterande larm och somnar om. Nio 
minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta 
trycka på knappen för repeterande larm var nionde 
minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Insomningsfunktion
Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge 
du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska 
stängs av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) 
och väljer den CD-skiva eller radiostation som du vill 
lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion 
kommer att fortsätta spela under den tid som du 
angett för att sedan stängas av i ett energisparande 
vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan 
somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att 
behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.
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Funktioner
• Uteffekt: 2 x 0,5 W RMS
Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, 

CD-larm, radiolarm/radioväckning, repeterande 
larm (insomningsfunktion)

• Skärmtyp: LCD-display
• Visa siffror: 4
• Färg på bakgrundsbelysning: blå
• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Klocka: vakna till ditt favoritspår

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt
• Batterispänning: 1,5 V
• Batterityp: AAA-storlek (LR3)
• Antal batterier: 2
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Bruttovikt: 1,59 kg
• Vikt: 1,3 kg
• Huvudenhet, djup: 155 mm
• Pakethöjd: 171 mm
• Huvudenhet, höjd: 134 mm
• Paketbredd: 207 mm
• Huvudenhet, bredd: 165 mm
• Paketbredd: 185 mm
•
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