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Rögzíthető ébresztési hanggal

AJ3138
Ébredjen könnyedén

Ébressze gyermekét kedvenc vicces hangjaival a Philips órás rádió segítségével. A cserélhető 
ébresztőhangok és gombok személyiséget kölcsönöznek a készüléknek, a szundítási időzítővel 
pedig az ébresztési beállítások megváltoztatása nélkül programozhatja az órát.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Villogó háttérfényhatás az ébresztés jelzésére
• A cserélhető színes tárcsák és gombok segítségével kialakíthatja egyéni stílusát
• Ébredjen kedvenc rögzített hangra vagy beszédre

Az Ön kényelmére tervezve
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
• Hálózati vagy elemes üzemeltetésének köszönhetően bárhol elhelyezhető
• Szundítási időzítő, hogy nyugodtan szundíthasson az ébresztési beállítások módosítása nélkül

Ennél többre nincs is szüksége
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Beállítható szundítási funkció: rugalmas plusz idő a szundításra
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira



 Villogó háttérfényhatás
Ha megszólal az ébresztési hangjelzés, a 
háttérfény is elkezd villogni. Így még az órát 
nem ismerő kisgyermekek számára is biztosan 
érthető a jelzés, amikor fel kell kelni. A 
háttérfény egy percig villog, majd kikapcsol, 
amíg az ébresztési hangjelzés újra meg nem 
szólal.

Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás 
rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, 
melynek segítségével eltérő ébresztési 
időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a 
hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét 
is beállíthatja. Az ébresztési beállítások 
megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők 
egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja 
a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől 
péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran 
lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a 
kényelmes funkció megkíméli attól, hogy 
minden este más ébresztési időt kelljen 
beállítania.

Cserélhető színes tárcsák
A cserélhető kék és rózsaszín színes tárcsák és 
gombok vidámmá és egyénivé varázsolják az 
órás rádiót. Kialakíthatja egyedi 
színösszeállítását, vagy összehangolhatja 
szobája stílusával. A variációk a két felső 

gombon, illetve az elől található tárcsán 
állíthatók be.

Digitális hangolás, tárolt állomások

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, 
amelyet be kíván programozni, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva a preset gombot a 
frekvencia tárolásához. A beprogramozott 
állomások kiválasztásával könnyedén 
hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia 
azokat minden alkalommal.

Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. 
Az előre beállított hangerejű hagyományos 
ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy 
fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. 
Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól 
megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő 
jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a 
csöndestől az egészen magasig fokozatosan 

emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

A háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző jól 
olvasható és könnyen kezelhető gyenge 
fényviszonyok mellett is, és egyértelmű 
adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás 
alatt.

Hálózati vagy akkumulátoros 
üzemeltetés

Készüléke áramellátását elemekkel, vagy 
közvetlenül az elektromos hálózatról is 
biztosíthatja, így egyedülálló kényelmet és 
rugalmasságot élvezhet. Ha nincs a közelben 
fali aljzat, vagy nem szeretne kusza kábeleket 
látni, működtesse egyszerűen elemekkel a 
készüléket. Ha folyamatos és stabil 
áramellátásra van szüksége, csatlakoztassa a 
készüléket közvetlenül a fali aljzatba. Most már 
élvezheti annak felszabadító érzését, hogy 
bárhol hallgathat zenét, ahol csak szeretne.
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Kényelem
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, berregő 

riasztás, rádiós ébresztés, riasztás ismétlése 
(szundítás), kettős ébresztés

• Kijelző számjegyek: 5
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Óra: Digitális, elalváskapcsoló

Hangzás
• Hangrendszer: monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
• Kimeneti teljesítmény: 100 mW RMS

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Audiofelvétel
• Hangfelvétel

Tápellátás
• Elemek száma: 3
• Akkumulátor típusa: AAA méretű (LR3)
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Tápegység: 220 - 230 V
• Táplálás típusa: AC bemenet

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: AC/DC adapter
• Egyebek: Rövid üzembe helyezési útmutató, 

Felhasználói kézikönyv
• Garancia: Garancialevél

Méretek
• Bruttó tömeg: 0,55 kg
• Termék tömege: 0,48 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Főegység mélysége: 102 mm
• Csomag szélessége: 188 mm
• Főegység magassága: 99 mm
• Csomag magassága: 95 mm
• Főegység szélessége: 99 mm
• Csomag mélysége: 110 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
•
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