
 

 

Philips
Clockradio

Stort display
Digital FM-tuning
To ringetidspunkter
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

AJ3400
Altid klar, altid til tiden

med stort display
Clockradioen fra Philips leverer både stor lyd og praktisk betjening samt den bedste radio med 
digital FM-indstilling. Den har et stort display, så du hurtigt kan se, hvad klokken er, samt 
indbygget backupstrøm, så du er sikker på at komme op til tiden, selv hvis strømmen går.

Alt hvad du har brug for
• Stort display, der øger læsbarheden
• FM digital indstilling med faste indstillinger
• Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Nem at anvende
• Nem urindstilling til indstilling af klokkeslæt og alarm uden behov for instruktioner
• Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
• Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
• Gentag alarm for yderligere snooze
• Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt



 Stort display
Det store display gør det nemt at læse 
indholdet på skærmen. Nu kan du nemt læse 
tid og alarm - endda på afstand. Det er ideelt til 
ældre mennesker eller personer med nedsat 
syn.

FM digital indstilling med faste 
indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere 
musikmuligheder til din musiksamling på dit 
Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, 
du ønsker som fast station, og hold 
forudindstillingsknappen nede for at gemme 
frekvensen. Med gemte radiostationer kan du 
hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at 
skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Nem urindstilling
Det er så let at indstille klokkeslæt og alarm, at 
det måske slet ikke er nødvendigt at se i 
lynhåndbogen eller brugsvejledningen. Se blot 
clockradioens silkeskærmknapper for at 
indstille klokkeslæt og alarm.

Vågn op til radio eller buzzer

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation 
eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen 
på din Philips clockradio, så den vækker dig 
med den radiostation, du lyttede til sidst, eller 
du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. 
Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips 
clockradio automatisk tænde for den 
radiostation eller udløse buzzeren.

To ringetidspunkter

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. 
Indstil det ene til at vække dig, og det andet til 
at vække din partner.

Alarmgentagelse

For at undgå, at du sover over dig, har Philips-
vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret 

ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du 
bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang 
og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere 
ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med 
at trykke på Gentag alarm-knappen hvert 
niende minut, indtil du vælger at slukke helt for 
alarmen.

Sleep-timer

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe 
du vil lytte til musik eller en radiostation efter 
eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en 
tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en 
radiostation, du vil lytte til, mens du falder i 
søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at 
spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til 
en strømbesparende, stille standby-tilstand. 
Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit 
yndlingsradioprogram uden at tælle får eller 
bekymre dig om strømforbruget.

Batteri-backup
Batteri-backup holder styr på hukommelsen, 
selvom der er strømsvigt
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• Type: Digital
• Display: LED
• Tidsformat: 24t

Alarm
• Antal alarmer: 2
• Alarmkilde: Buzzer, FM-radio
• Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
• 24-timers alarmnulstilling
• Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• FM-frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
• Antal forudindstillede stationer: 10 FM
• Antenne: FM-antenne

Komfort
• Lysstyrke på skærmen: Høj/lav

Lyd
• Lydsystem: mono

• Udgangseffekt (RMS): 400 mW
• Lydstyrkeregulering: digital

Strøm
• Strømtype: AC-indgang
• AC strømtilslutning: 100-240 V, 50/60 Hz
• Strømforbrug ved drift: 1,2
• Standby-strømforbrug: < 1 W
• Batteritype: AAA
• Antal batterier: 2

Mål
• Emballagetype: D-box
• Produktmål (B × D × H): 191 x 103 x 69,5 mm
• Emballagemål (B x D x H): 234 x 74 x 110 mm
• Produktvægt: 0,33 kg
• Vægt inkl. emballage: 0,4 kg

Tilbehør
• Lysnetadapter
• Lynhåndbog
• Garanti: Garantibevis
•
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