
 

 

Philips
Dijital istasyon ayarlı saatli 
radyo

CD

AJ130
Her yaşam tarzına uygun şık tasarım

En sevdiğiniz müzikler veya radyo istasyonu ile uyanın
Evdeki portatif müzik koleksiyonunuzu özgür bırakın ve aux girişi olan Philips CD saatli radyonun 
harika sesi ile müziğin keyfini çıkarın. Şık, mekanı zenginleştiren bir tasarımı, geniş ve arka 
aydınlatmalı bir LCD ekranı vardır. En sevdiğiniz CD, dijital müzik ya da alarm ile uyanabilirsiniz.

Zarif, șık ve az yer kaplayan tasarım
• Kaydedilebilir ve Yazılabilir CD'lerle uyumludur
• Portatif MP3 çalarınız için Aux giriși bağlantısı
• Geniș, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ıșıkta bile kolay izleme
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• CD, Radyo istasyonu veya alarm sesiyle uyanın
• Çift alarmlı saat
• Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Kullanım kolaylığı
• Alarm Saati Ekranı, uyanma saatini gösterir
• En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı



 İstasyonları ayarlı dijital radyo
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve 
frekansı kaydetmek için hafızaya alma tușunu basılı 
tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde 
her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo 
istasyonuna hızla erișebileceksiniz.

CD, Radyo veya alarm ile uyanın
CD, Radyo istasyonu veya alarm sesiyle uyanın

Çift alarmlı saat
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. 
Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kiși için 
ayarlayabilirsiniz.

Alarm tekrarı
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 dokuz dakika sonra tekrar 
çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz 
dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya 
devam edebilirsiniz.

Kapanma Zamanlayıcısı
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce 
istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar 
süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak 
tanır. Basitçe bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin 
ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya 
radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca 
çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düșük enerji 
tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. 
Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek 
kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, 
sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya 
dalmanıza olanak verir.
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Özellikler
• Çıkıș gücü: 2 x 0,5 W RMS •
Kullanılabilirlik
• Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, sesli alarm, 

saatli CD, radyo alarmı, alarm tekrarı (erteleme)
• Ekran tipi: LCD ekran
• Ekrandaki Basamak Sayısı: 4
• Renkli arka ıșık: mavi
• Saat: Dijital, kapanma zamanlayıcısı
• Saat geliștirmeleri: sevilen parçayla uyanma

Müzik çalma
• Playback medya: CD, CD-R, CD-RW
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM
• Anten: FM anteni

Ses
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2

Bağlantı
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Güç
• Pil voltajı: 1,5 V
• Pil tipi: AAA boyutu (LR3)
• Pil sayısı: 2
• Güç tipi: AC Giriși

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 1,59 kg
• Ağırlık: 1,3 kg
• Ana ünite derinliği: 155 mm
• Ambalaj derinliği: 171 mm
• Ana ünite yüksekliği: 134 mm
• Ambalaj yüksekliği: 207 mm
• Ana ünite genișliği: 165 mm
• Ambalaj genișliği: 185 mm
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