
 

 

Philips
Digital klokkeradio

AJ3123
Start dagen på din måte!

Våkn opp til radio eller summing
Denne stilige radiovekkerklokken AJ3123/12 er pen å se på og vekker deg til riktig tid. 
Den har innebygd FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittkanalen eller 
summealarmen.

Start dagen på din måte
• Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• Myk og behagelig oppvåkning
• Gjentatt vekking for mer slumring

Lett å bruke
• Enkel alarm-/tidsinnstilling
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
• Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken



 Våkne til radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen 
din eller en alarm. Still alarmen på Philips-
klokkeradioen slik at den vekker deg med 
radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å 
våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er 
nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på 
valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg 
for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. 
Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk 
på og hold inne forvalgknappen for å lagre 
frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som 
kan lagres, får du raskt tilgang til 
favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter 
frekvensen manuelt hver gang.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig 
til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige 
alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er 
enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig 
høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil 
våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller 
summealarmen. Alarmvolumet for Myk 
oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk 
måte.

Gjentatt vekking

Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å 
våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis 
alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du 
trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang 
og sove videre. Ni minutter senere ringer 
alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på 
knappen for å gjenta alarmen hvert niende 
minutt til du slår av alarmen helt.

Enkel alarm-/tidsinnstilling

Enkel alarm-/tidsinnstilling

Dobbel alarm

Philips-lydsystemet leveres med to 
alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som 
vekker deg, og det andre tidspunktet for å 
vekke partneren din.

Batteri back-up
Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis 
det oppstår strømbrudd

Sleep Timer
Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge 
du vil høre på musikk eller radio før du sovner. 
Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), 
og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre 
på mens du venter på Jon Blund. Philips-
radioen spiller i det angitte tidsrommet, og 
deretter slår det seg automatisk av til 
strømsparende, stille standby-modus. Med 
Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD 
eller et favorittprogram uten å telle sauer eller 
bekymre deg over strømregningen.
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Anvendelighet
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), 
Sleep timer

• Klokke/versjon: Digital
• Skjermsifre: 4
• Skjermtype: 4-sifret skjerm

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 100 mW
• Lydsystem: Mono
• Høyttalerdiameter: 2,25"
• Volumkontroll: digital

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 10
• Tunerforbedring: automatisk skanning

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Garantisertifikat

Mål
• Produktmål (B x H x D): 

177,1 x 48,1 x 122,8 millimeter
• Emballasjetype: D-boks
• Emballasjemål (B x H x D): 

179 x 140 x 54 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 0,61 kg
• Produktvekt: 0,53 kg

Drift
• Batteritype: AAA
• Antall batterier: 2
• Strømnett
•
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