
 

 

Philips
Kelloradio, digitaalinen 
viritin

Digitaalinen FM-viritin
Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus

AJ3115
Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Herää radioon tai summeriin
Philipsin tyylikäs AJ3115/12-kelloradio näyttää hyvältä ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa 
on sisäinen FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Herää aamuun miellyttävästi
• Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Helppokäyttöinen
• Helposti luettava suuri näyttö
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen



 Herää radioon tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin 
ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään 
käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi 
radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana 
Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen 
radiokanavan tai käynnistää 
summeriherätyksen.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. 
Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit 
herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai 
epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi 
hereille. Valitse herätysääneksi 
suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. 
Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta 
heräät rauhallisesti.

Herätyksen toisto

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta 
unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu 
turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen 
uutta herätystä, kun painat herätyksen 
toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän 
minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen 
asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Suuri näyttö
Suuren koon ansiosta näytön sisältö on 
helposti luettavissa. Näet ajan ja hälytysajan 
vaivatta kauempaakin. Tämä ominaisuus sopii 
etenkin vanhemmille ja näkörajoitteisille 
henkilöille.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Paristovarmennus
Paristovarmennus pitää ajan muistissa 
sähkökatkoksen aikana

Uniajastin
Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. 
Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 
tunti) ja valita kuunneltava CD-levy tai 
radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-
radio jatkaa toistamista määritetyn ajan 
loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan 
(valmiustilaan). Voit siirtyä unten maille 
suosikkikappaleen tai tutun radioäänen 
säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.
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Käyttömukavuus
• Herätykset: radioherätys, summeriherätys, 24 

tunnin välein toistuva herätys, herätyksen toisto 
(torkkutoiminto)

• Kello: Digitaalinen, uniajastin
• Näyttötyyppi: LED-näyttö

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
• Lähtöteho (RMS): 200 mW

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen aaltoalueet: FM

Lisätarvikkeet
• Muuta: Käyttöopas
• Takuu: Takuutodistus

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 137 x 58 x 164
• Tuotteen mitat (LxSxK): 130 x 46 x 130 mm
• Paino pakattuna: 0,34 kg
• Laitteen paino: 0,25 kg
• Pakkaustyyppi: D-box

Virta
• Akun/pariston tyyppi: AAA
• Jännite: 3 V
• Paristojen määrä: 2
• Virtatyyppi: AC-tulo
•
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