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Suuri näyttö
Digitaalinen FM-viritin
Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus

AJ3400
Kirkasta ääntä oikeaan aikaan

ja erittäin suuri näyttö
Philips-kelloradio tarjoaa muhkeaa ääntää ja käytännöllisyyttä. Voit nauttia radion parhaista 
puolista FM-digitaalivirittimellä. Suuren näytön ansiosta näet kellonajan yhdellä silmäyksellä, ja 
sisäänrakennettu varavirta varmistaa, että heräät oikeaan aikaan myös sähkökatkoksen jälkeen.

Kaikki tarvitsemasi
• Helposti luettava suuri näyttö
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Helppokäyttöinen
• Ajan ja herätyksen asettaminen on helppoa ilman ohjeitakin
• Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Jatka unia herätyksen toiston ansiosta
• Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana



 Suuri näyttö
Suuren koon ansiosta näytön sisältö on 
helposti luettavissa. Näet ajan ja hälytysajan 
vaivatta kauempaakin. Tämä ominaisuus sopii 
etenkin vanhemmille ja näkörajoitteisille 
henkilöille.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. 
Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Kellon asettaminen on helppoa
Ajan ja herätyksen asettaminen on niin 
helppoa, ettei pikaopasta tai käyttöopasta 
välttämättä tarvitse katsoa. Kelloradion 
kosketuspainikkeilla asettaminen sujuu kuin 
itsestään.

Herää radioon tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin 
ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään 
käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi 
radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana 
Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen 
radiokanavan tai käynnistää 
summeriherätyksen.

Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja 
kumppanillesi eri herätysajat.

Herätyksen toisto

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta 
unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu 
turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen 
uutta herätystä, kun painat herätyksen 
toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän 
minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen 
asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. 
Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 
tunti) ja valita kuunneltava radiokanava 
nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa 
toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy 
sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit 
siirtyä unten maille tutun radioäänen 
säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Paristovarmennus
Paristovarmennus pitää ajan muistissa 
sähkökatkoksen aikana
AJ3400/12

Kohokohdat
Kelloradio
Suuri näyttö Digitaalinen FM-viritin, Kaksi herätysaikaa, Ajan ja hälytyksen varmistus



Julkaisupäivä 2022-04-29

Versio: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Kello
• Tyyppi: Digitaalinen
• Näyttö: LED
• Kellonajan muoto: 24 h

Herätys
• Herätyksiä: 2
• Herätysääni: Summeri, FM-radio
• Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 

minuuttia
• 24 tunnin välein toistuva herätys
• Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• FM-taajuusalue: 87,5–108 MHz
• Pikavalintakanavien lukumäärä: 10 FM
• Antenni: FM-antenni

Käyttömukavuus
• Näytön kirkkaus: Suuri/pieni

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono

• Lähtöteho (RMS): 400 mW
• Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo
• Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz
• Virrankulutus käytössä: 1,2
• Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
• Akun/pariston tyyppi: AAA
• Paristojen määrä: 2

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 191 x 103 x 69,5 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 234 x 74 x 110 mm
• Laitteen paino: 0,33 kg
• Paino pakattuna: 0,4 kg

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite
• Pikaopas
• Takuu: Takuuvihko
•
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