
 

 

Philips
Klokradio

Opneembaar alarm
Middagslaaptimer
Kleurringen en knoppen
Batterij of netspanning

AJ3138
Gemakkelijk ontwaken

met deze klokradio
Laat uw kind de dag beginnen met zijn of haar lievelingsliedje of -stem. Deze Philips AJ3138/12-
wekkerradio is voorzien van verwisselbare kleurenringen en knoppen voor een persoonlijk tintje, 
en met de middagslaaptimer programmeert u de klok zonder de alarminstellingen te wijzigen.

Begin de dag op uw manier
• Met knipperende achtergrondverlichting om te helpen bij het opstaan
• Verwisselbare kleurenringen en knoppen voor een persoonlijk tintje
• Ontwaken met een lievelingsmuziekje of -stem

Zeer gebruiksvriendelijk
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
• Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing
• Middagslaaptimer voor een dutje zonder wijziging van de alarminstellingen

Alles wat u nodig hebt
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Instelbaar herhaald alarm voor flexibele snoozetijd
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek



 Knipperende achtergrondverlichting
Wanneer de wekker afgaat, begint ook de 
achtergrondverlichting te knipperen. Hierdoor 
begrijpen ook jongere kinderen met weinig 
tijdsbesef dat ze moeten opstaan. Het licht 
knippert gedurende één minuut en wordt dan 
gedimd tot de wekker weer gaat.

Wekfunctie voor weekdagen en het 
weekend

Deze moderne klokradio heeft een dubbele 
alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden 
kunt instellen voor weekdagen en het weekend 
of zelfs verschillende wektijden voor u en uw 
partner. De wektijden kunt u naar wens 
instellen: dezelfde wektijden voor de hele 
week van maandag tot en met zondag of een 
vroege wektijd voor de weekdagen van 
maandag tot en met vrijdag en een lekker late 
wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook 
kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet 
langer elke avond een andere wektijd in te 
stellen.

Verwisselbare kleurenringen
De verwisselbare blauwe en roze 
kleurenringen en knoppen geven de klokradio 
een kleurige persoonlijkheid. Creëer uw eigen 
look of pas hem aan die van de kamer aan. Tot 
de opties behoren de twee "oorknoppen" op 
de bovenkant en de ring aan de voorkant.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender 
wilt instellen en houd de knop voor 
voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie 
op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan 
om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend 
alarmvolume. Normale alarmsignalen met een 
vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u 
wakker te maken of zo onaangenaam hard dat 
u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden 
gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt 
geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, 
zodat u langzaam wakker wordt.

Groot verlicht LCD-display

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook 
bij weinig licht in één oogopslag.

Werkt op batterijen of netspanning

Geniet van gemak en flexibiliteit door 
batterijen in de Philips-radio te plaatsen of het 
aan te sluiten op een stopcontact. Wanneer er 
geen stopcontact beschikbaar is of wanneer u 
niet wilt dat er kabels zichtbaar zijn, kunt u de 
draagbare radio gebruiken met batterijen. 
Wanneer u liever een continue en stabiele 
stroomvoorziening hebt, sluit u de radio aan 
op een stopcontact. Nu kunt u echt genieten 
van de vrijheid om te luisteren waar u wilt.

Middagslaaptimer
Talloze onderzoeken hebben uitgewezen dat 
een middagdutje goed is voor de gezondheid. 
De middagslaaptimer helpt u hiervan een 
gewoonte te maken, omdat u een kort dutje 
kunt doen zonder dat u het alarm opnieuw 
moet instellen of bang hoeft te zijn dat u zich 
verslaapt. Druk gewoon op een knop voor een 
verkwikkend dutje van 15 minuten tot twee 
uur om vervolgens als herboren met de dag 
verder te gaan. De middagslaaptimer telt 
automatisch terug naar nul, waarna u door een 
zoemer wordt gewekt.
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Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze), Tweevoudig alarm

• Schermcijfers: 5
• Schermtype: LCD-display
• Klok: Digitaal, Sleeptimer

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)
• Uitgangsvermogen: 100 mW RMS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen

Audio vastleggen
• Spraakopname

Vermogen
• Aantal batterijen: 3
• Batterijtype: AAA-batterij (LR3)
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Stroomvoorziening: 220 - 230 V
• Voedingstype: AC-ingang

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
• Overig: Snelstartgids, Gebruikershandleiding
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,55 kg
• Gewicht van het product: 0,48 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Diepte hoofdunit: 102 mm
• Breedte van de verpakking: 188 mm
• Hoogte hoofdunit: 99 mm
• Hoogte van de verpakking: 95 mm
• Breedte hoofdunit: 99 mm
• Diepte van de verpakking: 110 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 4
•
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