
 

 

Philips
Радио с часовник

AJ3230
Събудете се с радио или зумер

Този радиочасовник изпъква с новия тънък и елегантен дизайн с чудесно покритие.

Вашето персонално събуждане
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• AM/FM тунер
• Повторение на сигнала за събуждане
• Двоен будилник

Лесна за употреба
• Лесна настройка на часа/будилника
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• Избор между ярък и затъмнен часовник
• Резервна батерия
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Повторение на сигнала за събуждане
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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.

Резервна батерия
Резервна батерия
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Акценти
• Цифри на дисплея: 4 • Брой на батериите: 1
•

Звук
• Изходна мощност (RMS): 100 mW
• Звукова система: Моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

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

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

• Цвят на фоновото осветление: Кехлибар

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

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

0 x 0 x 0 мм
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

125 x 144 x 63 мм
• Тегло на изделието: 0,65 кг

Мощност
• Тип батерия: LR6
• Напрежение на батерията: 9 V
• Мрежово захранване
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