Philips
Digitāli regulējams radio
pulkstenis

FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana

AJ3115

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Pamostieties, klausoties radio vai zummeru
Šis stilīgais Philips AJ3115/12 radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā.
Tam ir iebūvēts FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radio staciju
vai zummeru.
Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas
Vienkārša lietošana
• Vienkārši apskatāms liels displejs
• Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
• Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
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Izceltie produkti
Mosties, dzirdot radio vai modinātāju

Pakāpeniska modināšana

Liels displejs
Lielais displejs sniedz iespēju vienkārši nolasīt
ekrānā redzamo saturu. Tagad bez grūtībām
varat nolasīt laiku, datumu un modināšanas
laiku pat no attāluma. Displejs ir ideāli
piemērots vecāka gada gājuma cilvēkiem vai
cilvēkiem ar pavājinātu redzi.
Divu veidu modinātāja signāls

Mostieties, klausoties savu iecienīto
radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet
modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai
pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto
radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks
mosties, Philips radio pulkstenis automātiski
ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.
FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem
iestatījumiem

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos,
pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla
skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas
iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas,
lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj
jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās
mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām.
Patīkamas modināšanas modinātāja signāla
skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz
pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs
pamodinot.

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus
modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu
modinātāja laiku, otru – kā sava partnera
modinātāja laiku.

Modinātāja signāla atkārtošana
Baterijas nodrošinājums
Baterijas nodrošinājums saglabā laika
iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu
gadījumā

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas
iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio
sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru
vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet
nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai
saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš
iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio
stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio
pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana
modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust,
vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja
signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt.
Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal.
Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest
modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz
modinātājs tiks izslēgts.

Izslēgšanās taimeris
Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms
iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku
vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu
(līdz 1 stundai) un izvēlieties kompaktdisku vai
radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā
laikā Philips radio pulkstenis turpinās skanēt un
pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot
energotaupīgu, kluso gaidīšanas režīmu.
Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt,
klausoties iemīļoto kompaktdisku vai radio DJ,
nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērēto
enerģiju.
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Specifikācijas
Lietošanas komforts

• Modinātāja signāli: radio modinātāja signāls,
zummera modinātāja signāls, 24 stundu modinātāja
atiestate, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas
režīms)
• Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: LED displejs

Skaņa

• Skaņu sistēma: mono
• Skaļuma vadība: digitāls
• Izejas jauda (RMS): 200 mW

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM antena
• Uztvērēja joslas: FM

Piederumi

• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas sertifikāts

Izmēri

• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 137 x 58 x 164
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 130 x 46 x
130 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,34 kg
• Produkta svars: 0,25 kg
• Iesaiņojuma veids: D-kaste

Strāvas padeve
•
•
•
•

Baterijas tips: AAA
Baterijas spriegums: 3 V
Bateriju skaits: 2
Enerģijas veids: AC ievade

•
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