
 

 

Philips
Ρολόϊ-ραδιόφωνο

AJ3230
Ξυπνήστε με τους ήχους του 

ραδιοφώνου ή του βομβητή
Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο ξεχωρίζει χάρη στη νέα λεπτή και κομψή σχεδίαση και 
το εξαιρετικό φινίρισμα.

Η προσωπική σας αφύπνιση
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
• Δέκτης AM/FM
• Επανάληψη αφύπνισης
• Ώρα διπλής αφύπνισης

Εύκολο στο χρήση
• Εύκολη ρύθμιση αφύπνισης/ώρας
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική

• Δυνατότητα επιλογής μεταξύ έντονου και απαλού φωτισμού LED για το ρολόι
• Εφεδρικές μπαταρίες
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Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.
Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να 
αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε 
μουσική ή το σταθμό της επιλογής σας προτού 
αποκοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο 
(έως και 1 ώρα) και επιλέξτε το CD ή το 
ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούτε μέχρι 
να αποκοιμηθείτε. Το ηχοσύστημα θα συνεχίσει 
την αναπαραγωγή μέχρι το πέρας της επιλεγμένης 
διάρκειας και έπειτα θα μεταβεί αυτόματα στην 
αθόρυβη λειτουργία αναμονής με εξοικονόμηση 
ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας σας δίνει τη δυνατότητα να 
αποκοιμηθείτε ακούγοντας το αγαπημένο σας CD 
ή ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς να σας απασχολεί η 
σπατάλη ενέργειας.
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Χαρακτηριστικά
• Ψηφία οθόνης: 4 • Αριθμός μπαταριών: 1
•

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 100 mW
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία ΑΜ, Κεραία FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: όχι
• Ζώνες δέκτη: FM, MW

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 
Βομβητής, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Επανάληψη 
αφύπνισης (snooze), Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

0 x 0 x 0 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

125 x 144 x 63 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,65 κ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: LR6
• Tάση μπαταρίας: 9 V
• Τροφοδοσία ρεύματος
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