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AJ3200
Ξυπνήστε με ραδιόφωνο FM, με το smartphone 
σας πλήρως φορτισμένο
Το ραδιορολόι Philips AJ3200 φορτίζει οποιοδήποτε smartphone, iPhone ή Android, ενώ εσείς 

κοιμάστε. Η ευέλικτη βάση ταιριάζει άψογα σε κάθε τηλέφωνο, όπου κι αν βρίσκεται η υποδοχή 

σύνδεσης στο κάθε μοντέλο. Ξυπνήστε με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό FM και 

ξεκινήστε τη μέρα σας με το τηλέφωνό σας πλήρως φορτισμένο.

Πρακτικός φορτιστής μπαταρίας στο κομοδίνο σας
• Καθολικές βάσεις φόρτισης και τακτοποιημένη διαχείριση καλωδίων

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
• Επανάληψη αφύπνισης για μην σας παίρνει ο ύπνος
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Εύκολη χρήση
• Χρονοδιακόπτης ύπνου για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική
• Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος



 Καθολική φόρτιση

Τέλος στο χάος των καλωδίων στο 
κομοδίνο σας. Αυτό το ραδιορολόι διαθέτει 
τρεις εναλλάξιμες βάσεις για τη φόρτιση του 
iPhone, Android ή άλλων smartphone. 
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Lightning της 
Apple ή ένα καλώδιο φόρτισης 30 ακίδων με 
τη σωστή βάση για iPhone ή/και την 
παρεχόμενη βάση micro USB για Android και 
άλλες συσκευές. Όταν το καλώδιο και η 
βάση συνδεθούν, συνδέστε το smartphone 
και ξεκινήσετε αμέσως τη φόρτιση. Ακόμα 
και τα καλώδια είναι τακτοποιημένα χωρίς 
να φαίνονται.

Αφύπνιση με ραδιόφωνο ή βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου 
σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο 
βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο 
ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με 
τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού 
που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο 
βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το 
ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα 
ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό 
σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Επανάληψη αφύπνισης

Για να μην σας παίρνει ο ύπνος, το ρολόι 
ραδιόφωνο της Philips διαθέτει λειτουργία 
αναβολής αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση ηχήσει 
και θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε για 
λίγο χρόνο ακόμα, απλά πατήστε το κουμπί 
Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) μία 
φορά και ξανακοιμηθείτε. Εννέα λεπτά 
αργότερα το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά. 
Μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το 
κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη 
αφύπνισης) κάθε εννέα λεπτά μέχρι να 
απενεργοποιήσετε πλήρως το ξυπνητήρι.

Διπλό ξυπνητήρι

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο 
ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα 
αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την 
άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Ήπια αφύπνιση

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας 
με ήπιο τρόπο χάρη στην ένταση 

ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Η 
προκαθορισμένη ένταση των κανονικών 
ήχων αφύπνισης είτε είναι πολύ χαμηλή είτε 
πολύ δυνατή. Επιλέξτε, λοιπόν, να ξυπνάτε 
με την αγαπημένη σας μουσική, 
ραδιοφωνικό σταθμό ή ήχο. Η ένταση 
ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται 
βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός 
λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με 
προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει 
επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική 
συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά 
συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να 
ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να 
αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με 
τη δυνατότητα αποθήκευσης 
προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, 
μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον 
αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς 
να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες 
κάθε φορά.

Εφεδρικές μπαταρίες
Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
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Ρολόι
• Τύπος: Ψηφιακά
• Οθόνη: LED
• Μορφή ώρας: 24ωρη

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Βομβητής, Ραδιόφ. FM
• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Εύρος συχνοτήτων FM: 87,5 - 108 MHz
• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 10 FM
• LNA - κεραία: Κεραία FM

Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Ισχύς (RMS): 500 mW
• Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό

Ρεύμα
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC
• Είσοδος ισχύος AC: 100-240V 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
• Τύπος μπαταριών: AA
• Αριθμός μπαταριών: 2

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 112 x 101 x 

125 χιλιοστά
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 119 x 122 x 

183 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,41 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 0,56 κ.

Αξεσουάρ
• Καλώδιο micro USB με βάση
• Βάση για: Υποδοχή Lightning (iPhone 5), 
Υποδοχή 30 ακίδων (iPhone 4/4S)

• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
•
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