
 

 

Philips
Rádio Relógio

AJ3226
Comece o dia à sua maneira!

Acorde com o rádio ou aviso sonoro
Este elegante radio relógio ajuda-o a começar o dia, com a sua estação de rádio favorita 
ou com um alarme suave. Um prático cabo permite também ligar e reproduzir o seu 
sistema de música portátil na sua cabeceira.

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Alarme duplo
• Repetir Alarme

Fácil de utilizar
• Sintonizador MW / FM
• Prática entrada de linha para reprodução de música portátil
• Temporizador para adormecer ao som da sua rádio favorita
• Pilha de segurança



 Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou 
de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio 
relógio Philips para acordar com a estação de rádio 
que ouviu por último ou escolha acordar com um 
sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o 
rádio relógio Philips liga automaticamente a estação 
de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Repetir Alarme

Repetir Alarme

Sintonizador MW / FM

Sintonizador MW / FM

Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto 
tempo pretende ouvir uma música ou estação de 
rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um 
limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou 
estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O 
sistema continua a reprodução durante o tempo 
seleccionado e, em seguida, activa automaticamente 
um modo de standby económico e silencioso. O 
temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD 
ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou 
desperdiçar energia.

Pilha de segurança
Pilha de segurança
AJ3226/12

Especificações
Comodidade
• Alarmes: Despertador com Rádio, Alarme com 

aviso sonoro contínuo, Reinício do alarme todas as 
24 horas, Repetir alarme (snooze)

• Relógio/Versão: Digital
• Dígitos do Ecrã: 4
• Temporizador

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena MW, Antena FM
• Bandas do Rádio: MW, FM

Som
• Potência de saída (RMS): 100 mW
• Sistema de som: Mono
• Diâmetro do altifalante: 2,5"
• Controlo do volume: rotativo

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, 

Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

184 x 189 x 70 mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (L x A x P): 

174 x 62 x 159 mm
• Peso: 0,9 kg
• Peso incl. Embalagem: 1,15 kg

Potência
• Tipo de bateria: 6F22
• Voltagem da bateria: 9 V
• Alimentação eléctrica
• Número de pilhas: 1
•
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