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Ξυπνητήρι με φωνητική 

επιβεβαίωση
Καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και είναι πολύ πιο χαριτωμένο από τα συμβατικά 
ρολόγια-ραδιόφωνα αλλά παρέχει εξίσου αξιόπιστη λειτουργία.

Η προσωπική σας αφύπνιση
• Δέκτης AM/FM
• Μια αφύπνιση διαφορετική από τις άλλες
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Εύκολο στο χρήση
• Φωνητική επιβεβαίωση για σωστή εισαγωγή ώρας και αφύπνισης
• Οθόνη LCD με φωτισμό φόντου
• Η λειτουργία εμφάνισης ώρας ξυπνητηριού σας δείχνει την ώρα αφύπνισης
• Ώρα διπλής αφύπνισης

Πάντα στην ώρα σας
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας - ανάγκη ανανέωσης μπαταριών
• Τροφοδοσία με μπαταρίες για ταξίδια
 



 Δέκτης AM/FM

Δέκτης AM/FM

Ξυπνητήρι με ήχο κόκορα
Μια ρύθμιση αφύπνισης που κάνει τη διαφορά. Το 
ξυπνητήρι με ήχο κόκορα αποτελεί μια έξυπνη 
επιλογή αφύπνισης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 
αφύπνιση με ραδιόφωνο ή με το παραδοσιακό 
κουδούνισμα. Απλά πατήστε το κουμπί ρύθμισης 
αφύπνισης για να ορίσετε ώρα αφύπνισης και να 
επιλέξετε τρόπο αφύπνισης. Μόλις επιλέξετε το 
ξυπνητήρι με ήχο κόκορα, ένα σύμβολο κόκορα θα 
εμφανιστεί στην οθόνη του ξυπνητηριού. Η 
λειτουργία επίδειξης σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε 
τον ήχο του ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι με ήχο 
κόκορα κάνει τα πρωινά σας καλύτερα και 
προσφέρει μια ευχάριστη νότα στην 
καθημερινότητά σας ξυπνώντας σας με το ζωηρό 
κακάρισμα του κόκορα.

Αφύπνιση με ραδιόφωνο ή βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας 
ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. 
Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-
ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις 
μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που 
ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. 
Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-
ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα 
το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Φωνητική επιβεβαίωση
Η φωνητική επιβεβαίωση είναι μια ηλεκτρονική 
φωνή που επιβεβαιώνει τη λειτουργία αφύπνισης 
που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή. Όταν 
πατήσετε κάποιο κουμπί λειτουργίας στο 
ξυπνητήρι, μια καθησυχαστική ηλεκτρονική φωνή 
λέει "Set Time", "Set Alarm" ή "Alarm On/Off", 
επιβεβαιώνοντας τη λειτουργία που έχει 
ενεργοποιηθεί. Με τη φωνητική επιβεβαίωση, δεν 
θα κάνετε λάθος όταν θα προσαρμόζετε και θα 
ρυθμίζετε τις ώρες αφύπνισης ή όταν θα 
ενεργοποιείτε τη λειτουργία αφύπνισης. Με αυτή 
τη λειτουργία θα είστε πάντα στην ώρα σας!

οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
Οθόνη LCD με φωτισμό φόντου

Εμφάνιση ώρας ξυπνητηριού
Η λειτουργία εμφάνισης ώρας ξυπνητηριού δείχνει 
πάντα την τρέχουσα ώρα και την ώρα αφύπνισης 
που έχετε ορίσει. Χάρη στη συνεχή εμφάνιση δεν 
χρειάζεται να πατάτε κουμπιά για να δείτε αν έχετε 
βάλει ξυπνητήρι και τι ώρα θα ηχήσει. Έτσι, είστε 
πάντοτε σίγουροι ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το 
ξυπνητήρι και ότι θα ηχήσει την 
προγραμματισμένη ώρα.

Ώρα διπλής αφύπνισης

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες 
αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για 
να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο 
σύντροφός σας.

Ένδειξη αποφορτισμένης μπαταρίας
Για να ξέρετε έγκαιρα πότε οι μπαταρίες 
χρειάζονται επαναφόρτιση ή αντικατάσταση.

Τροφοδοσία με μπαταρίες
Τροφοδοσία με μπαταρίες για ταξίδια
AJ3052/00

Προδιαγραφές
Ήχος
• Ισχύς (RMS): 80 mW
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό
• Διάμετρος ηχείου: 3"
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία ΑΜ, Κεραία FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: Όχι
• Ζώνες δέκτη: AM, FM

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος DC: ναι

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 
Βομβητής, Ήπια αφύπνιση, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί, 
Πράσινο

• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό
• Ψηφία οθόνης: 4
• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας
• Τύπος οθόνης: LCD

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: ναι
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

105 x 242 x 214 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

105 x 105 x 90 χιλ.
• Βάρος: 0,8 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 5,4 κ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: AA, LR6
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: όχι
• Αριθμός μπαταριών: 2
•

Χαρακτηριστικά
Ρολόϊ-ραδιόφωνο
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