
 

 

Philips
Digitaalhäälestusega 
kellraadio

FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine

AJ3115
Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Ärgake äratuskella või raadioga
Philipsi stiilne kellraadio AJ3115/12 näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on 
sisseehitatud FM-raadio; võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või 
äratussignaali kuulates.

Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes
• FM-digitaalhäälestus ja jaamad
• Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
• Korrake äratust, et veel veidi magada

Lihtne kasutada
• Suur, lihtsalt nähtav ekraan
• Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
• Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal
• Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda



 Ärgake raadiot või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali 
kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio 
äratuskell äratama teid viimati kuuldud 
raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja 
kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio 
automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab 
sisse helisignaali.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid 
muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi 
kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite 
salvestada, ning vajutage salvestamiseks 
salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud 
jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, 
ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Sujuv äratus

Alustage päeva järk-järgult suureneva 
helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid 
võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või 
ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, 
raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse 
helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt 
valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Äratuse kordus

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi 
kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus 
kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage 
üks kord äratuse korduse nuppu ja magage 
edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus 
uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa 
minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja 
lülitada.

Suur ekraan
Suurel ekraanil kuvatavat on lihtne näha. Nüüd 
näete kellaaega ja äratuse aega hõlpsasti ka 
kaugemalt. See on ideaalne eakatele või 
nägemisraskustega inimestele.

Topeltäratus

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks 
äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma 
partneri äratamiseks.

Varupatarei
Varupatarei tagab aja salvestamise ka 
voolukatkestuse ajal

Unetaimer
Unetaimeriga võite määrata, kui kaua soovite 
enne uinumist muusikat või raadiojaama 
kuulata. Määrake vaid ajapiirang (kuni 1 tund) ja 
valige kuulatav CD või raadiojaam. Philipsi 
raadio esitab muusikat valitud ajavahemiku 
jooksul ja lülitub seejärel säästlikule 
ooterežiimile. Unetaimeriga võite oma 
lemmik-CD või raadiojaama saatel uinuda, ilma 
et peaksite lambaid lugema või energia 
raiskamise pärast muretsema.
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Mugavus
• Äratused: Äratus raadioga, Äratus helisignaaliga, 

Äratuse lähtestamine 24 tunni järel, Äratuse 
kordamine (tukkumine)

• Kell: Digitaalne, Unetaimer
• Ekraani tüüp: LED-ekraan

Heli
• Helisüsteem: Mono
• Helitugevuse regulaator: Digitaalne
• Väljundvõimsus (RMS): 200 mW

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Antenn: FM antenn
• Tuuneri sagedusribad: FM

Tarvikud
• Muu: Kasutusjuhend
• Garantii: Garantiitunnistus

Mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 137 x 58 x 164
• Toote mõõtmed (L x S x K): 130 x 46 x 130 mm
• Kaal (koos pakendiga): 0,34 kg
• Toote kaal: 0,25 kg
• Pakendi tüüp: D-karp

Võimsus
• Aku tüüp: AAA
• Aku pinge: 3 V
• Patareide arv: 2
• Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
•
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