
 

 

Philips
Радио с часовник

AJ3225
Събудете се с радио или зумер

Стилен радиочасовник с двоен будилник за две различни времена на събуждане.

Вашето персонално събуждане
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• AM/FM тунер

Лесна употреба
• Голям LCD дисплей опростява избирането на управляващи функции
• Лесна настройка на часа/будилника
• Резервна батерия

Започнете деня по ваш начин
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• Повторение на сигнала за събуждане



 Събудете се с радио или зумер
Събудете се с любимата си радиостанция или 
зумер.

AM/FM тунер
AM/FM тунер

Голям LCD дисплей
Големият LCD текстов дисплей позволява лесно 
управление, докато фоновото му осветление 
улеснява управлението на цялата ваша домашна 
мултимедия на тъмно. Вие сте информирани и 
държите нещата под контрол.

Лесна настройка на часа/будилника
Лесна настройка на часа/будилника

Резервна батерия
Резервна батерия

Таймер за заспиване
Таймерът за заспиване ви дава възможност да 
решите колко дълго искате да слушате музика или 
радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. 
Просто задайте ограничение на времето (до 1 
час) и изберете CD или радиостанция за слушане 
докато се унесете в сън. Устройството ще 
продължи да свири до зададеното време и след 
това автоматично ще се изключи в икономичен 
тих режим на готовност. Таймерът за заспиване 
ви позволява да заспите с любимия си CD или 
радио диджей, без да броите овце или да се 
тревожите, че хабите енергия.

Повторение на сигнала за събуждане
Повторение на сигнала за събуждане
AJ3225/00

Акценти
• Брой на батериите: 1
•

Удобство
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение 
на сигнала на будилника (дрямка), Таймер за 
заспиване

• Часовник/версия: Цифров
• Цифри на дисплея: 4

Тунер/приемане/предаване
• Антена: AM антена, FM антена
• Автоматична цифрова настройка: Не
• Обхвати на тунера: FM, MW

Звук
• Изходна мощност (RMS): 100 mW
• Звукова система: Моно
• Диаметър на високоговорителя: 2,5"
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционен 
сертификат

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

432 x 242 x 214 мм
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

200 x 65 x 142 мм
• Тегло: 0,8 кг
• Тегло вкл. опаковката: 5,4 кг

Мощност
• Тип батерия: 6F22
• Напрежение на батерията: 9 V
• Мрежово захранване: да
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