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Ierakstāms modinātāja signāls

AJ3138

Viegla pamošanās
ar šo radio pulksteni
Ļaujiet savam bērnam pamosties, klausoties iecienītās jautrās skaņas vai balsis no Philips
AJ3138/12 radio pulksteņa. Maināmi riņķi un pogas piešķir individualizētu izskatu, bet
snaudas taimeris ļauj ieprogrammēt pulksteni, nemainot modinātāja iestatījumus.
Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Aizmugurgaismojuma mirgošanas efekts kā modinātāja papildinājums
• Maināmi krāsu gredzeni un pogas piemēroti jebkurai personībai
• Pamostieties, dzirdot sev tīkamu skaņu vai balsi
Izstrādāts jūsu ērtībām
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību nepietiekamā apgaismojumā
• Darbojas ar strāvu vai bateriju lielākai novietojuma elastībai
• Snaudas taimeris īsai snaudai, nemainot modinātāja iestatījumus
Viss nepieciešamais
• Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Modinātāja signāla atkārtošana papildus miegam
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
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Izceltie produkti
Aizmugurgaismojuma mirgošanas
efekts
Atskanot modinātājam, vienlaikus tā
aizmugurgaismojums mirgos. Maziem bērniem
tā ir norāde, ka laiks celties, pat ja viņi vēl
neizprot laika struktūru. Gaisma mirgos vienu
minūti un pēc tam apklusīs, līdz nākamajai
modinātāja skanēšanas reizei.
Darba dienas/brīvdienu modinātājs

Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu.
Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas
ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba
dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus
iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus
var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem
visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai
arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba
dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet
vēlākam laikam sestdienās un svētdienās.
Neatkarīgi no izvēlētā varianta šīs ērtās
funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata
atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.
Maināmi krāsu gredzeni
Maināmi zilas un sārtas krāsas gredzeni un
pogas padara radio pulksteni interesantāku un
personiskāku. Izveidojiet pulksteni atbilstoši
savai gaumei vai pieskaņojiet to istabas stilam.
Pulksteņa komplektācijā iekļautas divas cilpiņu
pogas pulksteņa augšdaļā un gredzens priekšā.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

LCD displejs ar aizmugurgaism.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru
vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu,
nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas
pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš
iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai
radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot
vajadzīgo frekvenci.

LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina
vieglu pārskatāmību un darbību nepietiekamā
apgaismojumā, kā arī vienā mirklī nodrošina
skaidru informāciju.
Darbojas ar strāvu vai bateriju

Pakāpeniska modināšana

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos,
pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla
skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas
iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas,
lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj
jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās
mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām.
Patīkamas modināšanas modinātāja signāla
skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz
pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs
pamodinot.

Darbiniet savu Philips radio ar baterijām vai,
pieslēdzot elektrotīklam, un izbaudiet lielu
ērtību un elastību. Ja elektrības kontaktligzda
nav pieejama vai kad nevēlaties redzēt
uzkrītošos vadus, vienkārši darbiniet ierīci ar
baterijām. Kad vajadzīga nepārtraukta un
stabila barošana, pieslēdziet ierīci tieši
elektrotīkla kontaktligzdai. Tagad varat
patiešām izbaudīt klausīšanās brīvību jebkurā
vietā.
Snaudas taimeris
Neskaitāmos pētījumos ir pierādīts, ka
diendusa uzlabo veselību. Izmantojot snaudas
taimeri, var izveidot veselīgu ieradumu gulēt
diendusu, nebaidoties par aizgulēšanos, kā arī
katru reizi neregulējot modinātāju. Tikai
nospiediet vienu pogu, lai pirms došanās
neatliekamajos dienas darbos baudītu veselīgu
diendusu no 15 minūtēm līdz divām stundām.
Snaudas taimeris tiks automātiski atskaitīts līdz
nullei, un iepriekšiestatītajā laikā atskanēs
modinātāja signāls, lai jūs pamodinātu.

AJ3138/12

Radio pulkstenis

Ierakstāms modinātāja signāls

Specifikācijas
Lietošanas komforts

• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate,
zummera modinātāja signāls, radio modinātāja
signāls, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas
režīms), divējāds modinātāja signāls
• Displeja cipari: 5
• Displeja tips: LCD displejs
• Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris

Skaņa

• Skaņu sistēma: mono
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
• Izejas jauda: 100 mW RMS

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

•
•
•
•

Uztvērēja joslas: FM
Iepriekš iestatītas stacijas: 20
Antena: FM antena
Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā
regulēšana, automātiska skenēšana

Audio tveršana
• Balss ierakstīšana

Strāvas padeve
•
•
•
•
•

Bateriju skaits: 3
Baterijas tips: AAA izmērs (LR3)
Baterijas spriegums: 1,5 V
Barošanas avots: 220–230 V
Enerģijas veids: AC ievade

Piederumi

• Kabeļi/savienojums: AC-DC adapteris
• Citi: Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja
rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas sertifikāts

Izmēri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruto svars: 0,55 kg
Produkta svars: 0,48 kg
Iesaiņojuma veids: D-kaste
Ierīces dziļums: 102 mm
Iesaiņojuma platums: 188 mm
Ierīces augstums: 99 mm
Iesaiņojuma augstums: 95 mm
Ierīces platums: 99 mm
Iesaiņojuma dziļums: 110 mm
Lielo kartona kastu skaits: 4

•
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