
 

 

Philips
Radiobudzik

Nagrywany alarm

AJ3138
Przyjemne budzenie

dzięki temu radiobudzikowi
Dzięki radiobudzikowi AJ3138/12 firmy Philips Twoje dziecko może budzić się na dźwięk ulubionego 

alarmu dźwiękowego lub głosowego. Wymienne pierścienie i przyciski pozwalają zmienić wygląd 

urządzenia, zaś zegar drzemki pozwala zaprogramować budzik bez konieczności zmiany ustawień 

alarmu.

Zacznij dzień, jak lubisz
• Efekt migającego podświetlenia sygnalizujący budzenie
• Wymienne pierścienie i pokrętła w różnych kolorach
• Budzenie nagranym głosem lub ulubionym dźwiękiem

Zaprojektowany dla wygody użytkownika
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
• Zasilanie sieciowe lub bateryjne umożliwia swobodne przenoszenie
• Utnij sobie krótką drzemkę bez zmieniania ustawień budzenia

Wszystko czego potrzebujesz
• Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia
• Łagodne budzenie bez stresu
• Regulacja powtarzania budzenia zapewnia elastyczny, dodatkowy czas drzemki
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce



 Efekt migającego podświetlenia
Gdy włączy się budzenie, zaczyna migać 
podświetlenie. Dla małych dzieci, nieznających 
jeszcze pojęcia czasu, będzie to oznaczać, że 
już pora wstać. Światło będzie migać przez 
minutę, po czym zgaśnie i zapali się przy 
kolejnym uruchomieniu budzenia.

Alarm codzienny/weekendowy

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o 
aktywnych użytkownikach prowadzących 
nowoczesny tryb życia, został wyposażony w 
podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne 
godziny budzenia na dni powszednie i 
weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla 
dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę 
budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do 
piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni 
powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać 
do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz 
dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek 
wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika 
codziennie wieczorem.

Wymienne kolorowe pierścienie
Wymienne pierścienie i pokrętła w kolorze 
niebieskim i różowym pozwalają dopasować 
radiobudzik do własnego gustu lub do wystroju 
pokoju. Wymienne elementy to dwa odstające 
pokrętła na górze urządzenia i pierścień z 
przodu.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową 
oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo 
jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak 
okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze 
snu. My oferujemy możliwość budzenia się 
przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji 
radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu 
możesz się łagodnie rozbudzić.

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy 
odczyt informacji i umożliwia obsługę 
urządzenia przy słabym świetle.

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

Zasilaj radio firmy Philips bateriami lub 
bezpośrednio z sieci elektrycznej i korzystaj z 
niezwykłej wygody oraz elastyczności. Kiedy 
gniazdko elektryczne nie jest dostępne lub nie 
chcesz ciągnąć za sobą przewodu, po prostu 
zasilaj zestaw bateriami. Jeśli potrzebujesz 
ciągłego i stabilnego zasilania, podłącz zestaw 
bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. 
Teraz możesz naprawdę cieszyć się wolnością 
słuchania w dowolnym miejscu.

Zegar drzemki
Liczne badania dowodzą, że krótka drzemka w 
ciągu dnia jest bardzo zdrowa. Z zegarem 
drzemki nie musisz martwić się, że zaśpisz, ani 
przestawiać budzenia za każdym razem, dzięki 
czemu popołudniowa drzemka szybko wejdzie 
Ci w nawyk. Wystarczy nacisnąć jeden 
przycisk, aby ustawić czas od 15 minut do 2 
godzin, przespać się, po czym wrócić do zajęć 
dnia. Zegar automatycznie odliczy ustawiony 
czas i włączy sygnał dźwiękowy budzenia.
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