
 

 

Philips
Radio cu ceas

AJ3225
Treziţi-vă cu radioul 

sau cu alarma
Radio cu ceas elegant, cu alarmă dublă pentru două ore de trezire diferite.

Apelul dvs. personal de deșteptare
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
• Tuner AM/FM

Ușor de utilizat
• LCD-ul mare simplifică selectarea funcţiilor de control
• Setare simplă a alarmei/orei
• Baterie de siguranţă

Începeţi ziua cum doriţi
• Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată
• Repetare alarmă



 Trezire cu radio sau sonerie
Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o 
sonerie

Tuner AM/FM
Tuner AM/FM

LCD mare
LCD-ul mare vă ghidează cu ușurinţă printre 
comenzi, iar iluminarea fundalului simplifică 
controlarea sistemului Home Entertainment în 
condiţii de întuneric.

Setare simplă a alarmei/orei
Setare simplă a alarmei/orei

Baterie de siguranţă
Baterie de siguranţă

Timer Sleep
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 o oră) și să selectaţi 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 DJ-ului radio favorit, fără a fi 
nevoit să număraţi oi sau să vă îngrijoraţi la gândul 
consumului de curent electric.

Repetare alarmă
Repetare alarmă
AJ3225/00

Repere
• Controlul volumului: rotativ • Număr de baterii: 1
•

Comoditate
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), 
Timer Sleep

• Ceas/Versiune: Digital
• Număr de cifre pe ecran: 4

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă AM, Antenă FM
• Reglare automată digitală: nu
• Mărci de tunere: FM, MW

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 100mW
• Sistem audio: Mono
• Diametru difuzor: 2,5"

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

432 x 242 x 214 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 200 x 65 x 142 mm
• Greutate: 0,8 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,4 kg

Alimentare
• Tip baterie: 6F22
• Tensiune baterie: 9 V
• Sursă de alimentare principală
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