
 

 

Philips
Радиочасовник

Записана аларма

AJ3138
Събуждайте се лесно

с този радиочасовник
Нека вашето дете се събужда с любимия си звук или глас, с радиочасовника Philips AJ3138/
12. Сменяемите пръстени и бутони добавят личен щрих, а таймерът за подремване ви 
позволява да програмирате часовника, без да променяте настройките на алармата.

Започнете деня по ваш начин
• Мигащ ефект на фоновото осветление, обозначаващ времето за ставане
• Сменяеми цветни пръстени и бутони, които отговарят на личния ви характер
• Събуждайте се с любимия си записан звук или глас

Проектирани за ваше удобство
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
• Захранване от мрежата или от батерии за гъвкаво разполагане
• Таймер за подремване за кратка дрямка без промяна на настройките на алармата

Всичко, което ви трябва
• Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Аларма с регулируема сила на звука и повторение, за да подремнете още няколко минути
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика



 Мигащ ефект на фоновото осветление
Когато алармата се включи, фоновото 
осветление ще започне да мига. За малки 
деца това е лесен начин за обозначаване 
кога трябва да станат, дори и още да не 
разбират часовото време. Светлината ще 
мига една минута и след това ще спре, 
докато алармата не се включи отново.

Аларма за делник и празник

Конструиран за модерния начин на живот, 
този радиочасовник има две аларми, което 
позволява да задавате различни часове за 
събуждане – за работни и почивни дни или 
за двамата от семейството. Настройките на 
алармите могат да се направят за еднакви 
часове за цялата седмица – от понеделник 
до неделя. Или пък, може да се зададе 
аларма за по-ранно започване в работните 
дни и за приятно излежаване в събота и 
неделя. Каквото и да изберете, тези удобни 
функции ви спестяват грижите да с играете 
с различните часове за събуждане всяка 
вечер.

Сменяеми цветни пръстени
Сменяемите сини и розови цветни 
пръстени и бутони придават забавен вид и 
индивидуалност на радиочасовника. 
Създайте собствен вид или го направете да 
съответства на стила на стаята ви. 
Възможностите включват двата бутона 
отгоре и пръстена отпред.

Цифрова настройка със зададени 
станции

Просто трябва да настроите на станцията, 
която искате да зададете, и да натиснете и 
задържите бутона за настройка, за да се 
запамети честотата. С настроените станции, 
които могат да бъдат съхранени, можете 
бързо да включите своята любима станция, 
без да е необходимо да нагласяте ръчно 
честотата всеки път.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на 
будилника. Обикновеният звук от 
будилници с предварително настроена сила 
или е прекалено тих, за да ви изправи на 
крака, или е така крещящо силен, че грубо 
ви изхвърля от леглото. Събудете се с 
избрана от вас музика, радиостанция или 
предупредителен сигнал. Силата на нежния 
тон за събуждане постепенно се увеличава 
от фино тиха до разумно силна, за да може 
нежно да ви разбуди.

Голям задно осветен LCD дисплей

Задно осветеният LCD дисплей осигурява 
лесно гледане и работа при слаба светлина и 
дава ясна информация с един поглед.

Захранване от мрежата или от 
батерии

Захранвайте този радиоапарат Philips с 
батерии или чрез директно включване в 
електрическата мрежа и се радвайте на 
огромно удобство и гъвкавост. Ако наблизо 
няма електрически контакт или искате да 
избегнете грозната плетеница от кабели, 
просто включете на батерии. А когато ви 
трябва постоянно и стабилно захранване, 
включете директно в контакта. Сега 
наистина можете да се наслаждавате на 
свободата да слушате, където и да сте.

Таймер за подремване
Много изследвания са показали, че 
подремването през деня е полезно за 
здравето. Таймерът за подремване ви 
помага да придобиете този здравословен 
навик, като ви позволява да подремнете за 
кратко, без да се притеснявате, че ще се 
успите, и без нужда да променяте алармата 
всеки път. Трябва да натиснете само един 
бутон, за да се наслаждавате на 
здравословна дрямка от 15 минути до два 
часа, преди да се върнете към забързаното 
ежедневие. Таймерът за подремване 
измерва автоматично времето и в зададения 
час ще се включи звънец, за да ви събуди.
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Удобство
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
аларма със зумер, радиобудилник, повторение 
на алармата (дрямка), двоен будилник

• Цифри на дисплея: 5
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Часовник: Цифров, таймер за заспиване

Звук
• Звукова система: моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (цифров)

• Изходна мощност: 100 mW RMS

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Прихващане на звук
• Записване на реч: ДА

Power
• Брой на батериите: 3
• Тип батерия: Размер AAA (LR3)
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Електрозахранване: 220-230 V
• Тип захранване: вход за променлив ток

Аксесоари
• Кабели/свързване: AC-DC адаптер
• Други: Ръководство за бързо инсталиране, 
Ръководство за потребителя

• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 0,55 кг
• Тегло на изделието: 0,48 кг
• Тип опаковка: D-box
• Дълбочина на главния блок: 102 мм
• Ширина на опаковката: 188 мм
• Височина на главния блок: 99 мм
• Височина на опаковката: 95 мм
• Ширина на главния блок: 99 мм
• Дълбочина на опаковката: 110 мм
• Количество в общия кашон: 4
•
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