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Εύκολο ξύπνημα

με αυτό το ραδιορολόι
Ξυπνήστε το παιδί σας με τον αγαπημένο του διασκεδαστικό ήχο ή φωνή με το ραδιορολόι 

AJ3138/12 της Philips. Εναλλάξιμοι δακτύλιοι και κουμπιά δίνουν προσωπικότητα, ενώ ο 

χρονοδιακόπτης μεσημεριανού ύπνου σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το ρολόι χωρίς να 

πρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις ξυπνητηριού.

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Εφέ ριπής οπίσθιου φωτισμού ως υπόδειξη αφύπνισης
• Εναλλάξιμα χρωματιστά δαχτυλίδια και κουμπιά για να ταιριάζουν με την προσωπικότητά 
σας

• Ξυπνήστε με το αγαπημένο σας ηχογραφημένο τραγούδι ή ήχο

Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε χαμηλό φωτισμό
• Λειτουργία με ρεύμα ή μπαταρία για μεγαλύτερη ευκολία
• Χρονοδιακόπτης μεσημεριανού ύπνου για ένα σύντομο υπνάκο χωρίς να αλλάζετε 
ρυθμίσεις αφύπνισης

Όλα όσα χρειάζεστε
• Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για καθημερινές/σαββατοκύριακο, για να ακολουθεί τους ρυθμούς 
της ζωής σας

• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα



 Εφέ ριπής οπίσθιου φωτισμού
Όταν ηχεί η αφύπνιση, ο οπίσθιος φωτισμός 
αναβοσβήνει ταυτόχρονα. Για τα μικρά 
παιδιά, είναι ένας εύκολος τρόπος να 
καταλαβαίνουν πότε πρέπει να σηκωθούν, 
ακόμη και εάν δεν έχουν καταλάβει την 
έννοια της ώρας. Το φως αναβοσβήνει για 
ένα λεπτό και, έπειτα, σβήνει μέχρι η 
αφύπνιση να ηχήσει ξανά.

Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για 
καθημερινές/σαββατοκύριακο

Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο 
έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους 
ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης για τις καθημερινές και το 
σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα 
ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν 
να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες 
αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από 
Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για 
πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για 
νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι 
και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες 
λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το 
χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης κάθε βράδυ.

Εναλλάξιμα χρωματιστά δαχτυλίδια
Τα εναλλάξιμα μπλε και ροζ χρωματιστά 
δαχτυλίδια και κουμπιά προσθέτουν 
διασκέδαση και προσωπικότητα στο 

ραδιορολόι. Δημιουργήστε τη δική σας 
ταυτότητα ή ταιριάξτε το με το στυλ του 
δωματίου σας. Στις επιλογές σας 
περιλαμβάνονται τα δύο κουμπιά-αυτάκια 
στο επάνω μέρος και το δαχτυλίδι στο 
μπροστινό.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που 
επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη 
συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα 
αποθήκευσης προεπιλεγμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα 
να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να 
συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Ήπια αφύπνιση

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας 
ήπια χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που 
κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε 
με την αγαπημένη σας μουσική, 
ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η 

ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης 
αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή 
μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να 
ξυπνάτε ήρεμα.

Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο 
φωτισμό

Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό 
διευκολύνει την ανάγνωση και το χειρισμό 
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και παρέχει 
ευανάγνωστες πληροφορίες με μια ματιά.

Λειτουργία με ρεύμα ή μπαταρία

Χρησιμοποιήστε μπαταρίες για να 
τροφοδοτήσετε το ραδιόφωνo Philips ή 
συνδέστε το στο ρεύμα και απολαύστε 
εξαιρετική άνεση και ευελιξία. Αν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη πρίζα ή αν δεν θέλετε 
καλώδια στη μέση, απλά χρησιμοποιήστε 
μπαταρίες. Αν πάλι χρειάζεστε μια συνεχή 
και σταθερή πηγή τροφοδοσίας, συνδέστε 
το ραδιόφωνο απευθείας σε μια πρίζα. Τώρα 
πια μπορείτε να ακούτε ελεύθερα 
ραδιόφωνο όποτε θέλετε.
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Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 
Ξυπνητήρι με κουδούνισμα, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, επανάληψη ξυπνητηριού (snooze), 
διπλή αφύπνιση

• Ψηφία οθόνης: 5
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
• Ρολόι: Ψηφιακό, χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας

Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)
• Ισχύς: 100 mW RMS

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Λήψη ήχου
• Εγγραφή φωνής

Ρεύμα
• Αριθμός μπαταριών: 3
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους AAA (LR3)
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: Τροφοδοτικό AC-DC
• Άλλα: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο 
χρήσεως

• Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Μεικτό βάρος: 0,55 κ.
• Βάρος προϊόντος: 0,48 κ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Βάθος κύριας μονάδας: 102 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 188 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 99 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 95 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 99 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 110 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 4
•
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