
 

 

Philips
Rádiobudík

AJ3225
Zobuďte sa rádiom 

alebo bzučiakom
Štýlový rádiobudík s dvojitým budením pre dva nezávislé časy budenia.

Váš osobný budíček
• Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
• AM/FM tuner

Jednoduché používanie
• Veľký LCD displej zjednodušuje voľbu ovládacích funkcií
• Jednoduché nastavenie budíka/času
• Záložná batéria

Začnite deň po svojom
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s vašou obľúbenou hudbou
• Opakovaný budík



 Zobuďte sa na rádio alebo bzučiak
Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice 
alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku 
Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy 
počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte 
budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, 
rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto 
rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

AM/FM tuner
AM/FM tuner

Veľký LCD displej
Veľký textový LCD displej sprevádza možnosťami 
ovládania s ľahkosťou, zatiaľ čo podsvietenie displeja 
zjednodušuje ovládanie všetkých domácich 
zábavných zariadení v tme. Zostaňte informovaní a 
majte veci pod kontrolou.

Jednoduché nastavenie budíka/času
Jednoduché nastavenie budíka/času

Záložná batéria
Záložná batéria

Časovač vypnutia
Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho 
chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú 
stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte 
časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si CD alebo 
stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. 
Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného 
času a potom sa automaticky prepne do energeticky 
úsporného tichého pohotovostného režimu. 
Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri 
obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania 
ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Opakovaný budík
Opakovaný budík
AJ3225/00

Hlavné prvky
• Ovládanie hlasitosti: otočné • Počet batérií: 1
•

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

Budík - siréna, Rádiobudík, Opakovaný budík 
(zdriemnutie), Časovač vypnutia

• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Zobrazenie číslic: 4

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: AM anténa, FM anténa
• Automatické digitálne ladenie: Nie
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 100 mW
• Zvukový systém: Monofónny
• Priemer reproduktora: 2,5"

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 432 x 242 x 214 mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

200 x 65 x 142 mm
• Hmotnosť: 0.8 kg
• Váha vrátane balenia: 5.4 kg

Príkon
• Typ batérie: 6F22
• Napätie batérie: 9 V
• Napájanie zo siete: áno
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