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erää radioon tai summeriin
H
Tämän kelloradion suuren ja kirkkaan nestekidenäytön ansiosta näet kellonajan aina 

yhdellä silmäyksellä.

Oma herätystapasi
• Herää radioon tai summeriin
• AM/FM-viritin

Helppokäyttöinen
• Suuri nestekidenäyttö helpottaa toimintojen valitsemista
• Kätevä herätys- ja kellonaika-asetus
• Paristovarmennus

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Lempeä herätys – säädettävä herätysäänen voimakkuus
• Anna mielimusiikkisi tuudittaa sinut uneen
• Herätyksen toisto
Philips
Kelloradio
AJ3120
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Ääni
• Lähtöteho (RMS): 100 mW
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Kaiuttimen halkaisija: 2,5"
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Viritin/vastaanotto/lähetys
• Antenni: AM-antenni, FM-antenni
• Automaattinen digitaaliviritys: ei
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Käytön mukavuutta
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, 

Summeriherätys, Lempeä herätys, Radioherätys, 
Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin

• Kello/versio: Digitaalinen
• Näytön numerot: 4
• Näyttötyyppi: OLED

Tarvikkeet
• Mukana tulevat tarvikkeet: Käyttöopas, 

Takuutodistus

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

197 x 630 x 197 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 185 x 53 x 148 mm
• Paino: 0,5 kg
• Paino pakattuna: 3,2 kg

Virta
• Pariston malli: 6F22, AA, LR6
• Akun jännite: 1,5 V
• Verkkovirta
• Paristojen määrä: 2
•
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erää radioon tai summeriin

M/FM-viritin

uuri nestekidenäyttö
oimintojen käyttäminen on helppoa suuren 
estekidenäytön tekstinäytössä, ja näytön taustavalo 
elpottaa kotiteatterin käyttämistä pimeässä. Käyttäjä 
ysyy aina tilanteen herrana.

ätevä herätys- ja kellonaika-asetus

aristovarmennus

empeä herätys
empeä herätys on herätyskellon mukautettava 
änenvoimakkuuden säätötoiminto. Sinun ei tarvitse 
äikähtää hereille, vaan voit säätää 
änenvoimakkuuden haluamallesi tasolle. Kun määrität 
erätyksen alku- ja loppuvoimakkuudet, CD-levy, radio 
ai äänimerkki herättää sinut lempeästi ensin 
iljaisemmalla äänellä ja asteittain hieman 
ovemmalla. Lempeän herätyksen avulla herätyksen 
änenvoimakkuutta on helppo säätää.

niajastin
niajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää 

ammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain 
äärittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava 
D-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite 

atkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy 
itten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä 
nten maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen 
äestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

erätyksen toisto
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