Philips
Radio pulkstenis

AJ3121

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Pamostieties, klausoties radio vai zummeru
Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir
iebūvēts AM/FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radiostaciju vai
zummeru.
Jūsu personiskais modinātājs
• Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai zummeru
• AM/ FM uztvērējs radio baudīšanai
Ērti lietot
• Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā
• Vienkārša pulksteņa iestatīšana standarta laika rādīšanai un modināšanai
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
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Radio pulkstenis

Specifikācijas
Ērtības

• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate,
zummera modinātāja signāls, radio modinātāja
signāls, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas
režīms)
• Displeja cipari: 4
• Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: LED displejs

Skaņa

• Skaņu sistēma: mono
• Skaļuma kontrole: rotācijas (analogā)
• Izejas jauda: 100 mW RMS

Skaņotājs/Uztveršana/Pārraide
• Antena: FM antena
• Uztvērēja joslas: AM, FM

Izceltie produkti
Piederumi

• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas sertifikāts

Mostieties, dzirdot radio vai zummeru

Izmēri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruto svars: 0,61 kg
Produkta svars: 0,53 kg
Iesaiņojuma veids: D-kaste
Ierīces dziļums: 122,8 mm
Ierīces augstums: 48,1 mm
Iesaiņojuma platums: 183 mm
Ierīces platums: 177,1 mm
Iesaiņojuma augstums: 150 mm
Iesaiņojuma dziļums: 58 mm

Jauda
•
•
•
•

Baterijas tips: 6F22 9 V
Baterijas spriegums: 9 V
Bateriju skaits: 1
Enerģijas veids: AC ievade

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai
zummera skaņu. Vienkārši iestatiet modinātāja
signālu uz Philips radio pulksteni, lai pamostos,
dzirdot pēdējo klausīto radiostaciju vai zummera
skaņu. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis
automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos
zummera signālu.

•

AM/ FM uztvērējs

AM/ FM uztvērējs radio baudīšanai

Baterijas nodrošinājums

Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu
atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Vienkārša pulksteņa iestatīšana

Laika un modinātāja iestatīšana ir tik vienkārša, ka
jums, iespējams, pat nevajadzēs ieskatīties ātras
darba sākšanas vai lietotāja pamācībā. Lai iestatītu
laiku un modinātāju, vienkārši izmantojiet radio
pulksteņa viegli piespiežamās pogas.

Izslēgšanās taimeris
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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 radio
pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski
izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu, klusu gaidīšanas
režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt,
klausoties iecienīto kompaktdisku vai radio DJ, nevis
skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

