
 

 

Philips
Klokradio

AJ3110
Begin uw dag op uw manier!

Met deze leuke stijlvolle klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van 
een ingebouwde AM/FM-radio en biedt u de keuze om te worden gewekt door uw 
favoriete zender of door de zoemer.

Uw eigen wekker
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
• AM/FM-tuner

Eenvoudig te gebruiken
• Groter LCD-scherm om het lezen gemakkelijker te maken
• Back-upbatterij



 Word wakker met radio of zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete 
radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het 
alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om 
gewekt te worden met de laatst beluisterde 
radiozender. Ook kunt u kiezen voor een 
zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, 
schakelt uw Philips-klokradio automatisch de 
radiozender in of wordt het zoemeralarm 
geactiveerd.

AM/FM-tuner

AM/FM-tuner

Goed leesbaar groot scherm
Dankzij het grote scherm is de inhoud van het 
scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de tijd, 
datum en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs vanaf een 
afstand. Dit is ideaal voor oudere personen of visueel 
gehandicapten.

Back-upbatterij
Back-upbatterij
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Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze), Sleeptimer

• Klok/versie: Digitaal
• Schermcijfers: 4
• Schermtype: 4-cijferige weergave

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 100 mW
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Radioband: AM, FM

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, 

Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

180 x 51 x 122 mm
• Gewicht van het product: 0,52 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

190 x 150 x 60 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 0,61 kg

Vermogen
• Batterijtype: 6F22
• Batterijvoltage: 9 V
• Netstroom
• Aantal batterijen: 1
•
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