
 

 

Philips
Radio cu ceas

Încărcare universală
FM, tuner digital
Alarmă dublă
Ceas și alarmă de siguranţă

AJ3200
Trezeşte-te cu radioul FM şi un 

smartphone complet încărcat
Radioul cu ceas Philips AJ3200 încarcă orice smartphone, iPhone sau Android, în timp ce 
dormi. Staţia flexibilă se potriveşte perfect poziţiei prizei de pe orice telefon. Trezeşte-te 
cu radioul FM preferat şi începe-ţi ziua cu bateriile încărcate.

Un încărcător confortabil de noptieră pentru baterii
• Staţii de încărcare universală și management facil al cablurilor

Începe ziua cum dorești
• Trezește-te cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
• Repetă alarma pentru reluare suplimentară
• Alarmă dublă astfel încât tu și partenerul tău vă puteţi trezi la ore diferite
• Trezire blândă, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Tuner digital FM cu posturi presetate

Ușor de utilizat
• Temporizator de oprire pentru a adormi ascultând melodia preferată
• Bateria de siguranţă asigură memorarea orei în timpul penelor de curent



 Încărcare universală

S-a terminat cu haosul de cabluri de pe 
noptieră. Acest radio cu ceas vine cu trei staţii 
interschimbabile și pentru încărcarea 
dispozitivelor tale iPhone, Android sau altele. 
Folosește cablul de conectare Apple Lightning 
sau cu 30 pini cu staţia potrivită pentru iPhone 
și/sau staţia micro USB inclusă pentru Android 
și altele. Odată ce cablul și staţia sunt 
interconectate, andochează smartphone-ul și 
începe imediat încărcarea. Chiar și firele sunt 
bine ascunse vederii.

Trezire cu radio sau sonerie

Trezește-te cu sunete de la postul radio 
preferat sau cu o sonerie. Pur și simplu setezi 
soneria radioului cu ceas Philips pentru a te 
trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau 
alege să te trezești cu un sunet de sonerie. La 
ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni 
automat postul de radio sau va declanșa 
soneria.

Repetare alarmă

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas 
Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma 
sună și doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi 
butonul Repetare alarmă o dată și culcaţi-vă la 
loc. După nouă minute alarma va suna din nou. 
Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare 
alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi 
alarma complet.

Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore 
de alarmă. Setează o oră de alarmă pentru 
trezirea ta și a doua oră pentru trezirea 
partenerului.

Alarmă progresivă

Începe ziua trezindu-te ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul 
alarmelor normale cu volum presetat este fie 
prea scăzut pentru a te trezi, fie prea 
zgomotos, încât te trezești prea brusc. Ai 
posibilitatea să te trezești cu o melodie 
preferată, un post de radio sau alarma sonoră. 
Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 

treptat de la un nivel fin până la unul destul de 
ridicat, pentru a te trezi ușor.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale 
suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul 
audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi 
să îl presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat 
butonul de presetare pentru memorarea 
frecvenţei. Cu posturile radio presetate care 
pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de 
radio preferat fără a trebui să căutaţi manual 
frecvenţele de fiecare dată.

Baterie de siguranţă
Bateria de siguranţă asigură memorarea orei în 
timpul penelor de curent

Temporizator de oprire

Timerul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme 
doriţi să ascultaţi muzică sau un post de radio 
la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să 
setaţi limita de timp (până la 2 ore) și să 
selectaţi un CD sau postul de radio pe care 
doriţi să-l ascultaţi până ce adormiţi. Aparatul 
va continua să redea muzica pe durata de timp 
selectată, apoi va trece automat în modul 
Standby silenţios și economic. Timerul Sleep vă 
permite să adormiţi în sunetele CD-ul sau DJ-
ului radio favorit, fără a fi nevoit să număraţi oi 
sau să vă îngrijoraţi la gândul consumului de 
curent electric.
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Ceas
• Tip: Digital
• Afișaj: LED
• Formatul orei: 24 ore

Alarmă
• Nr. de alarme: 2
• Sursa alarmei: Sonerie, radio FM
• Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
• Resetare alarmă la 24 de ore
• Temporizator de standby: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minute

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi tuner: FM
• Gamă de frecvenţe FM: 87,5 - 108 MHz
• Nr. posturi presetate: 10 FM
• Antenă: Antenă FM

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Putere de ieșire (RMS): 500 mW
• Controlul volumului: digital

Alimentare
• Tip alimentare: Intrare c.a.
• Putere de intrare c.a.: 100-240V, 50/60 Hz
• Consum în standby: < 1 W
• Tip baterie: AA
• Număr de baterii: 2

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 112 x 101 x 

125 mm
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 119 x 122 x 

183 mm
• Greutate produs: 0,41 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,56 kg

Accesorii
• Cablu micro USB cu staţie
• Staţie pentru: conector Lightning (iPhone 5), 

conector cu 30 pini (iPhone 4/4S)
• Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie
•

AJ3200/12

Specificaţii
Radio cu ceas
Încărcare universală FM, tuner digital, Alarmă dublă, Ceas și alarmă de siguranţă

http://www.philips.com

