
 

 

Philips
Órás rádió

AJ3225
Ébresztés rádióval 

vagy csengetéssel
Divatos, órával rendelkező rádiókészülék, két, egymástól független ébresztési időponttal.

Az Ön személyes ébresztése
• Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
• AM/FM rádió

Egyszerű használat
• A nagy LCD kijelzőn könnyebben a funkciók kiválasztása
• Egyszerű idő/ébresztés beállítás
• Tartalékakkumulátor

Kezdje a napot ahogy Ön szereti
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• Ismétlő ébresztő



 Ébredjen rádióra vagy sípolásra
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy 
hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést 
Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással 
ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza 
a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a 
felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan 
bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az 
ébresztési hangot.

AM/FM rádió
AM/FM rádió

Nagy LCD
A nagy LCD szöveges kijelző segítségével egyszerűen 
elérheti a funkciókat, míg a háttérvilágítás 
segítségével sötétben is könnyen tudja irányítani a 
szórakoztató rendszert. Legyen informált és 
irányítson!

Egyszerű idő/ébresztés beállítás
Egyszerű idő/ébresztés beállítás

Tartalékakkumulátor
Tartalékakkumulátor

Elalváskapcsoló
Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig 
szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy 
rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy 
időhatárt (egészen 1 óráig), majd válasszon CD-t 
vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig 
hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig 
folytatja a lejátszást, majd automatikusan 
energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra 
vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc 
CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell 
bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt 
aggódnia.

Ismétlő ébresztő
Ismétlő ébresztő
AJ3225/00

Fénypontok
• Elemek száma: 1
•

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése 
(szundítás), Elalváskapcsoló

• Óra/Verzió: Digitális
• Display Digits: 4

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: AM antenna, FM antenna
• Automatikus digitális hangolás: Nem
• Hangolási sávok: FM, MW

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 100 mW
• Hangrendszer: Mono
• Hangszóró átmérő: 2,5"
• Hangerőszabályzó: forgó

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

432 x 242 x 214 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

200 x 65 x 142 mm
• Tömeg: 0,8 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 5,4 kg

Feszültség
• Akku típusa: 6F22
• Telepfeszültség: 9 V
• Tápellátás
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