
 

 

„Philips“
Laikrodis-radijas

AJ3121
Pradėkite dieną savaip!

Pabuskite su radiju arba signalu
Šis stilingas „Philips“ laikrodis su radiju patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame yra 
įmontuotas AM / FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar jus pažadins mėgstama radijo stotis, 
ar žadintuvo signalas.

Jūsų asmeninis žadintuvo skambutis
• Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais
• AM/ FM imtuvas skirtas mėgautis radija

Paprasta naudoti
• Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos
• Paprastas laikrodžio ir žadintuvo nustatymas
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų



 Pabuskite su radiju ar signalu

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar 
žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ 
laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų 
skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties 
garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis 
su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo 
stotį arba signalą.

AM/ FM imtuvas

AM/ FM imtuvas skirtas mėgautis radija

Baterijos rezervas
Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant 
energijos

Paprastas laikrodžio nustatymas
Nustatyti laiką ir žadintuvą yra paprasta, todėl net 
nereikės sekti instrukcijomis, pateiktomis trumpame 
vadove arba vartotojo instrukcijose. Paprasčiai 
paspauskite minkštus laikrodžio-radijo mygtukus ir 
nustatykite laiką bei žadintuvą.

Išjungimo laikmatis

Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai 
prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar 
pasirinktos radijos stoties. Nustatykite laiko limitą 
(iki 1 val.) ir pasirinkite CD ar radijo stotį, kurios 
norite klausytis prieš užmigdami. Prietaisas gros 
pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs 
į energiją taupantį budėjimo režimą. Išjungimo 
laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio CD 
ar radijo laidų vedėjų, o neskaičiuojant avių ar 
jaudinantis dėl švaistomos energijos.
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Ypatybės
• Garantija: Garantijos lapas
Patogumas
• Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, 

žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, kartoti 
signalą (snausti)

• Rodomi skaičiai: 4
• Laikrodis: Skaitmeninis, Išjungimo laikmatis
• Ekrano tipas: LED ekranas

Garsas
• Garso sistema: Mono
• Garso reguliatorius: rotacinis (analogiškas)
• Išvesties galia: 100 mW RMS

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: FM antena
• Imtuvo diapazonas: AM, FM

Priedai
• Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys
• Bendrasis svoris: 0,61 kg
• Gaminio svoris: 0,53 kg
• Pakuotės tipas: D-dėžė
• Pagrindinio prietaiso dydis: 122,8 mm
• Pagrindinio prietaiso aukštis: 48,1 mm
• Pakuotės plotis: 183 mm
• Pagrindinio prietaiso plotis: 177,1 mm
• Pakuotės aukštis: 150 mm
• Pakuotės dydis: 58 mm

Maitinimas
• Baterijos tipas: 6F22 9V
• Akumuliatoriaus įtampa: 9 V
• Maitinimo elementų skaičius: 1
• Maitinimo tipas: AC įvestis
•
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