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Radiobudzik

AJ3121
Zacznij dzień jak lubisz!

Budzenie radiem lub odgłosem brzęczyka
Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. 
Wyposażony jest w radio AM/FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację 
radiową lub za pomocą brzęczyka.

Osobisty budzik
• Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
• Tuner AM/FM — przyjemność słuchania

Łatwa obsługa
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii 

zasilania
• Proste ustawianie godziny i budzika bez użycia instrukcji obsługi
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce



 Budzenie radiem lub brzęczykiem

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub 
po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z 
funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić 
opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej 
stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy 
nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips 
automatycznie włączy stację radiową lub włączy 
brzęczyk.

Tuner AM/FM

Tuner AM/FM — przyjemność słuchania

Bateryjne podtrzymywanie zasilania
Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega 
utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

Proste ustawianie zegara
Ustawianie godziny i budzika jest tak proste, nie 
musisz już tracić czasu na czytanie instrukcji obsługi. 
Wystarczy zapoznać się z przyciskami na ekranie.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu 
chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed 
zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu 
(maksymalnie 1 godzina) i wybrać płytę CD lub stację 
radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Sprzęt 
będzie grał przez tyle czasu, na ile został ustawiony, 
a następnie automatycznie się wyłączy do 
energooszczędnego, cichego trybu gotowości. 
Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać przy ulubionej 
płycie lub didżeju, nie licząc owiec i nie martwiąc się 
zużyciem prądu.
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Zalety
• Gwarancja: Karta gwarancyjna
Udogodnienia
• Budzenie: dobowe kasowanie budzika, budzenie 

brzęczykiem, budzenie radiem, powtarzanie 
budzenia (drzemka)

• Liczba wyświetlanych cyfr: 4
• Zegar: Cyfrowy, wyłącznik czasowy
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz diodowy

Dźwięk
• Sprzęt nagłaśniający: mono
• Regulator głośności: obrotowy (analogowy)
• Moc wyjściowa: 100 mW RMS

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pasma tunera: AM, UKF

Akcesoria
• Inne: Instrukcja obsługi

Wymiary
• Waga brutto: 0,61 kg
• Waga produktu: 0,53 kg
• Rodzaj opakowania: D-box
• Głębokość jednostki centralnej: 122,8 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 48,1 mm
• Szerokość opakowania: 183 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 177,1 mm
• Wysokość opakowania: 150 mm
• Głębokość opakowania: 58 mm

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: 6F22 9 V
• Napięcie baterii: 9 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
•

Data wydania 2011-02-18

Wersja: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972
EAN: 87 12581 34181 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

Dane techniczne
Radiobudzik
  

http://www.philips.com

