
 

 

Philips
Радио с часовник

AJ3112
Започнете деня, както вие си знаете!

Събудете се с радио или зумер
Този стилен радиобудилник изглежда красиво и ви събужда навреме. Той е с 
вградено AM/FM радио и ви дава избора да се будите с любимата си радиостанция 
или със зумера.

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• Нежно събуждане с увеличаваща се сила на будилника
• Повторение на сигнала за събуждане

Лесна за употреба
• MW/FM тунер
• По-голям LCD дисплей за лесно четене
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• Резервна батерия



 Събудете се с радио или зумер

Събудете се с любимата си радиостанция или 
зумер.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на будилника. 
Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила или е прекалено 
тих, за да ви изправи на крака, или е така 
крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. 
Събудете се с избрана от вас музика, 
радиостанция или предупредителен сигнал. 
Силата на нежния тон за събуждане постепенно 
се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да 
може нежно да ви разбуди.

Резервна батерия
Резервна батерия
AJ3112/12

Акценти
• Тип батерия: 6F22
•

Удобство
• Аларми: Радиобудилник, Аларма със зумер, 24-
часово нулиране на будилника, Повторение на 
сигнала на будилника (дрямка)

• Часовник/версия: Цифров
• Тип на дисплея: Дисплей с 4 цифри
• Таймер за заспиване

Звук
• Изходна мощност (RMS): 100 mW
• Звукова система: Моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• Обхвати на тунера: FM, MW

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 
потребителя, Гаранционен сертификат

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

130 x 56 x 130 мм
• Тегло на изделието: 0,9 кг
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

138 x 213 x 56 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,15 кг

Мощност
• Напрежение на батерията: 9 V
• Мрежово захранване: да
• Брой на батериите: 1
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