
 

 

Philips
Saatli Radyo

Büyük ekranlı
FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
Zaman ve alarm yedekleme

AJ3400
Her zaman net, her zaman vaktinde

ve geniş ekranlı
Üstün ses kalitesi ve rahatlık sunan bu Philips saatli radyo dijital FM ayarı ile radyonun en 
iyilerini size sunar. Geniş ekran sayesinde bir bakışta saati görebilirsiniz ve elektrik kesintisi 
olsa bile dahili yedek güç zamanında kalkmanızı sağlar.

İhtiyacınız olan her șey
• Kolay görüntüleme için büyük ekran
• Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon ayarı
• Sizi ve yanınızdaki kișiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

Kullanım kolaylığı
• Kullanma kılavuzu olmadan saat ve alarm ayarı sunan kolay saat seti
• Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın
• En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
• Daha fazla erteleme için alarm tekrarı
• Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar



 Büyük ekranlı
Geniș ekran sayesinde içeriği kolayca 
okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve 
alarmı kolayca görebileceksiniz. Yașlılar veya 
gözü bozuk olanlar için ideal.

Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon 
ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses 
sisteminizdeki müzik arșivinize yeni müzik 
seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak 
istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı 
kaydetmek için hafızaya alma tușunu basılı 
tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları 
sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en 
sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla 
erișebileceksiniz.

Kolay kullanılır saat seti
Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı 
Bașlangıç Kılavuzuna veya Kullanım Kılavuzuna 
bașvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm 
ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli 
radyonun dokunmatik ekran tușlarına bakmak.

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle 
uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli 
radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz 
radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak 
șekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde 
Philips Saatli radyonuz otomatik olarak 
ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil 
sesini çalıștırır.

Çift alarm

Philips ses sisteminde iki alarm saati 
ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de 
yanınızdaki kiși için ayarlayabilirsiniz.

Alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için 
erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan 

sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek 
yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine 
bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. 
Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı 
tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada 
bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam 
edebilirsiniz.

Kapanma zamanlayıcısı

Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce 
istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne 
kadar süreyle dinlemek istediğinizi 
belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 
saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken 
dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. 
Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca 
çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düșük 
enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna 
geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları 
saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık 
bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo 
DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

Pille yedekleme
Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda 
hafızanın kurtarılmasını sağlar
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Saat
• Tip: Dijital
• Ekran: LED
• Zaman formatı: 24 saat

Alarm
• Alarm sayısı: 2
• Alarm kaynağı: Zil Sesi, FM tuner
• Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 9 dk
• 24 saatlik alarm sıfırlama
• Kapanma zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM
• FM frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
• Hafızadaki istasyon sayısı: 10 FM
• Anten: FM anteni

Kullanılabilirlik
• Ekran parlaklığı: Yüksek/Düșük

Ses
• Ses sistemi: mono

• Çıkıș gücü (RMS): 400 mW
• Ses Seviyesi Kontrolü: dijital

Güç
• Güç tipi: AC Giriși
• AC güç giriși: 100-240 V, 50/60 Hz
• Çalıșır durumda güç tüketimi: 1,2
• Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W
• Pil tipi: AAA
• Pil sayısı: 2

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (GxDxY): 191 x 103 x 69,5 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 234 x 74 x 110 mm
• Ürün ağırlığı: 0,33 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,4 kg

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• Garanti: Garanti belgesi
•
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