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Duální budík
Vestavěný zvukový kabel

AJ3231
Začněte den podle svého!

Buzení rádiem nebo signálem.
Elegantní zrcadlový displej činí z tohoto přístroje ideálního společníka k posteli. Se 
zabudovaným rádiem FM/MW si jistě vychutnáte poslech oblíbené stanice i při probouzení. 
Pro připojení k vašemu přenosnému hudebnímu systému je též vybaven ext. vstupem.

Začněte den podle sebe
• Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Opakovat buzení pro další odložené buzení

Vše, co potřebujete
• Tuner FM/MW pro poslech rádia
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Snadné použití
• Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení
• Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení



 Buzení rozhlasem nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové 
stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál 
na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili 
poslechem stanice, kterou jste poslouchali 
naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. 
Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips 
automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Duální budík

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy 
buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro 
vašeho partnera.

Opakovat buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík 
Philips funkcí odloženého buzení. Když budík 
zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku 
spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko 
opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. 
Po devíti minutách budík zazvoní znovu. 
Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat 
každých devět minut až do naprostého vypnutí 
budíku.

Tuner FM/MW

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Časovač

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho 
chcete poslouchat vybranou hudbu nebo 

zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí 
zadat časový interval (až 2 hodinu) a vybrat 
stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. 
Systém bude pokračovat v reprodukci po 
zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do 
tichého pohotovostního režimu s nízkou 
spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání 
s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice 
bez počítání oveček nebo nadbytečného 
plýtvání energií.

Nastavitelný jas displeje
Nastavitelný jas displeje vám umožňuje upravit 
displej podle svých potřeb.

Záložní baterie
Záložní baterie zajistí proud pro paměti během 
výpadku napájení

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě 
toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.
AJ3231/12

Přednosti
Radiobudík
Zrcadlová úprava displeje FM, analogové ladění, Duální budík, Vestavěný zvukový kabel



Datum vydání 2015-01-22

Verze: 1.0.8

12 NC: 8670 000 37871
EAN: 87 12581 40273 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: 100 mW RMS

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa MW, Anténa FM
• Pásma tuneru: MW, FM

Pohodlí
• Budíky: Buzení rádiem, Signál budíku, 24 hodinový 

cyklus, Opakovat buzení (funkce snooze)
• Počet znaků displeje: 4
• Hodiny: Digitální, Časovač

Příslušenství
• Jiné: Uživatelská příručka
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hloubka balení: 73 mm
• Výška balení: 170 mm
• Typ balení: D-box
• Šířka balení: 148 mm
• Hmotnost výrobku: 0,9 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 61 mm
• Výška hlavní jednotky: 140 mm
• Šířka hlavní jednotky: 140 mm

Spotřeba
• Typ baterie: 6F22 9 V
• Napětí baterie: 9 V
• Počet baterií: 1
• Typ zdroje: Vstup AC
•
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