
 

 

Philips
Radio cu ceas

AJ3121
Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Treziţi-vă cu radioul sau cu alarma
Acest ceas elegant cu radio Philips vă trezeşte la timp. Are un radio AM/FM încorporat, 
radio care vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu emisiunea radio preferată sau cu alarma.

Apelul dvs. personal de deșteptare
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
• Tuner AM/FM pentru divertisment la radio

Ușor de utilizat
• Bateria de siguranţă asigură memorarea orei în timpul penelor de curent
• Setare ușoară a ceasului pentru configurare fără instrucţiuni a orei și a alarmei
• Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată



 Trezire cu radio sau sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu 
o sonerie. Pur și simplu setaţi soneria radioului cu 
ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio 
ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un 
sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas 
Philips va porni automat postul de radio sau va 
declanșa soneria.

Tuner AM/FM

Tuner AM/FM pentru divertisment la radio

Baterie de siguranţă
Bateria de siguranţă asigură memorarea orei în 
timpul penelor de curent

Setare ușoară a ceasului
Ora și alarma sunt atât de ușor de setat, încât este 
posibil să nu fie necesară consultarea Ghidului de 
iniţiere rapidă sau a Instrucţiunilor de utilizare. Pur și 
simplu utilizaţi butoanele fine ale radioului cu ceas 
pentru a seta ora și alarma.

Cronometru oprire

Timerul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme doriţi 
să ascultaţi muzică sau un post de radio la alegere, 
înainte de a adormi. Este suficient să setaţi limita de 
timp (până la o oră) și să selectaţi postul de radio pe 
care doriţi să-l ascultaţi până ce adormiţi. Aparatul va 
continua să redea muzica pe durata de timp 
selectată, apoi va trece automat în modul Standby 
silenţios și economic. Timerul Sleep vă permite să 
adormiţi în sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi 
nevoit să număraţi oi sau să vă îngrijoraţi la gândul 
consumului de curent electric.
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Repere
• Garanţie: Certificat de garanţie
Confort
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze)
• Număr de cifre pe ecran: 4
• Ceas: Digital, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj cu LED-uri

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere de ieșire: 100 mW RMS

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi pentru tuner: AM, FM

Accesorii
• Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Greutate brută: 0,61 kg
• Greutate produs: 0,53 kg
• Tip ambalaj: D-box
• Adâncime unitate principală: 122,8 mm
• Înălţime unitate principală: 48,1 mm
• Lăţime ambalaj: 183 mm
• Lăţime unitate principală: 177,1 mm
• Înălţime ambalaj: 150 mm
• Adâncime ambalaj: 58 mm

Alimentare
• Tip baterie: 6F22 9 V
• Tensiune baterie: 9 V
• Număr de baterii: 1
• Tip alimentare: Intrare CA
•
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