
 

 

Philips
Rádio Relógio

Alarme gravável

AJ3138
Acordar facilmente

com este rádio relógio
Deixe os seus filhos acordarem com a voz ou som preferido dela com o rádio relógio Philips 
AJ3138/12. Anéis e botões substituíveis dão um toque pessoal enquanto o despertador para 
sestas lhe permite programar o relógio sem ter de alterar as definições do alarme.

Comece o dia à sua maneira
• Efeito de intermitência da retroiluminação como indicação para acordar
• Anéis coloridos e botões substituíveis para combinar com a sua personalidade
• Acorde com o seu som ou voz gravada preferida

Concebido a pensar na sua conveniência
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
• Funcionamento ligado à corrente ou a pilhas para um posicionamento flexível
• Despertador para sestas para uma pequena sesta sem alterar as definições de alarme

Tudo o que precisa
• Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de 

vida
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Repetição de alarme regulável para intervalos flexíveis
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita



 Efeito de intermitência da 
retroiluminação
Quando o alarme toca, a luz da 
retroiluminação fica intermitente em 
simultâneo. Para crianças pequenas, é uma 
forma simples para indicar quando se devem 
levantar, mesmo que ainda não tenham uma 
noção do tempo. A luz fica intermitente 
durante um minuto e desliga-se até o alarme 
voltar a tocar.

Alarme para dias de semana/fim-de-
semana

Concebido tendo em vista os estilos de vida 
modernos, este rádio relógio tem uma função 
de alarme dupla que permite definir diferentes 
alarmes para dias de semana e fins-de-semana 
ou até mesmo variar as definições do alarme 
para casais. As definições do alarme podem ser 
personalizadas para as mesmas horas de 
alarme durante toda a semana, de segunda a 
domingo. Em alternativa, pode definir o alarme 
para tocar cedo de segunda a sexta e para 
poder ficar na cama mais tempo aos sábados e 
domingos. Seja qual for a escolha, esta prática 
função poupa o trabalho de definir uma hora 
de alarme para cada noite.

Anéis coloridos substituíveis
Anéis coloridos azuis e cor-de-rosa e botões 
substituíveis tornam o rádio relógio mais 
divertido e personalizado. Crie a sua própria 
identidade e combine-a com o estilo do 
quarto. As opções incluem dois botões na 
parte superior e o anel na parte frontal.

Sintonização dig. c/ programação estaç.

Basta sintonizar a estação que pretende 
programar, premir e manter o botão de 
programação premido para memorizar a 
frequência. Através das estações de rádio 
programadas que podem ser guardadas, pode 
aceder rapidamente à sua estação de rádio 
preferida sem necessitar de sintonizar 
manualmente as frequências.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com 
um volume de alarme que aumenta 
gradualmente. Os sons de alarme normais com 
um volume predefinido são demasiado baixos 
para o acordar ou então são demasiado 
elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação 
de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume 
suave do alarme de despertar aumenta 
gradualmente de um volume baixo subtil para 
um volume suficientemente elevado para o 
acordar suavemente.

Grande visor LCD retroiluminado

O visor LCD garante uma visualização e 
utilização fáceis em condições de pouca luz e 
fornece informações nítidas de forma 
instantânea.

Funcionamento a corrente ou a pilhas

Alimente o seu rádio Philips a pilhas ou com o 
fornecimento directo de corrente e desfrute 
de uma óptima comodidade e flexibilidade. 
Quando não há uma tomada eléctrica 
disponível ou quando não quer fios inestéticos 
espalhados, pode simplesmente operar o 
aparelho a pilhas. Quando necessitar de uma 
fonte de energia contínua e estável, ligue o 
aparelho directamente a uma tomada eléctrica. 
Agora pode desfrutar verdadeiramente da 
liberdade de audição onde desejar.

Despertador para sestas
Numerosos estudos demonstraram que uma 
sesta durante o dia é benéfica para a saúde. O 
despertador para sestas ajuda-o a criar este 
hábito saudável, permitindo-lhe dormir uma 
sesta sem se preocupar em não acordar e sem 
ter de alterar sempre o alarme. Basta premir 
um botão para desfrutar de uma sesta saudável 
de 15 minutos a duas horas antes de voltar ao 
seu dia atarefado. O despertador para sestas 
irá efectuar automaticamente a contagem 
decrescente até zero e será emitido um sinal 
sonoro à hora predefinida para o acordar.
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Comodidade
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

alarme com aviso sonoro contínuo, despertador 
com rádio, repetir alarme (snooze), alarme duplo

• Dígitos do Ecrã: 5
• Tipo de visor: Visor LCD
• Relógio: Digital, temporizador

Som
• Sistema de som: mono
• Controlo do volume: rotativo (digital)
• Potência de saída: 100 mW RMS

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática

Captação de Áudio
• Gravação de voz

Alimentação
• Número de pilhas: 3
• Tipo de pilhas: Tamanho AAA (LR3)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Fonte de alimentação: 220-230 V
• Tipo de alimentação: Entrada de CA

Acessórios
• Cabos/ligação: Transformador CA-CC
• Outros: Manual de início rápido, Manual do 

utilizador
• Garantia: Certificado de garantia

Dimensões
• Peso bruto: 0,55 kg
• Peso do produto: 0,48 kg
• Tipo de embalagem: D-box
• Profundidade da unidade principal: 102 mm
• Largura da embalagem: 188 mm
• Altura da unidade principal: 99 mm
• Altura da embalagem: 95 mm
• Largura da unidade principal: 99 mm
• Profundidade da embalagem: 110 mm
• Quantidade de caixas principais: 4
•
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