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Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата

AJ3500
Радиочасовник с голям дисплей

Разведрете утрото с големия LED дисплей за часа. Този часовник задава времето 
автоматично, когато го включите, освен това има и батерия, гарантирайки включване на 
будилника дори без външно захранване. Изберете събуждане със зумер или радиостанция.

Всичко, което ви трябва
• Голям дисплей за лесно гледане
• MW/FM тунер
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Лесна употреба
• Включване и автоматична настройка на времето
• Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на 
електрозахранването

• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко
• Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане



 Голям дисплей
Големият дисплей позволява лесно 
разчитане на съдържанието на екрана. Сега 
можете да четете лесно часа или будилника, 
дори и от разстояние. Той е идеален за 
стари хора или хора с ограничения в 
зрението.

Събудете се с радио или зумер

Събуждайте се с любимата си музика, 
радиостанция или със звънец. Просто 
настройте алармата на вашето радио с 
часовник Philips да ви събужда със 
станцията, която сте слушали последна, или 
изберете събуждане със звук на звънец. 
Когато стане време за събуждане, вашето 
радио с часовник Philips автоматично ще 
включи тази станция или ще прозвучи 
звънецът.

MW/FM тунер
MW/FM тунер

Двоен будилник

Аудио системата Philips позволява задаване 
на две аларми. Задайте един час за вашето 
събуждане и друг - за събуждане на човека 
до вас.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на 
будилника. Обикновеният звук от 
будилници с предварително настроена сила 
или е прекалено тих, за да ви изправи на 
крака, или е така крещящо силен, че грубо 
ви изхвърля от леглото. Събудете се с 
избрана от вас музика, радиостанция или 
предупредителен сигнал. Силата на нежния 
тон за събуждане постепенно се увеличава 
от фино тиха до разумно силна, за да може 
нежно да ви разбуди.

Таймер за заспиване

Таймерът за заспиване ви дава възможност 
да решите колко дълго да слушате музика 
или избрана радиостанция, преди да 
заспите. Просто задайте ограничение на 
времето (до 1 час) и изберете радиостанция 
за слушане, докато се унесете в сън. Този 
радиоапарат Philips ще продължи да свири 
до зададеното време и след това 
автоматично ще превключи в икономичен, 
тих режим на готовност. Таймерът за 
заспиване ви позволява да заспите с 
любимия си радио диджей, без да броите 
овце или да се тревожите, че хабите 
електричество

Повторение на сигнала за събуждане

За да се пребори с успиването, 
радиочасовникът Philips има функция за 
подремване. Ако алармата се включи, но 
искате да поспите още малко, натиснете 
веднъж бутона за повторение на алармата и 
продължете да спите. След девет минути 
алармата ще се включи отново. Можете да 
продължите да натискате бутона за 
повторение на алармата на всеки девет 
минути, докато я изключите окончателно.

Включване и настройка
Извадете часовника от кутията, включете го 
и времето вече е зададено за вас - 
автоматично. Интелигентният часовник 
чете предварително програмираните данни 
и задава правилното време според часовата 
зона по подразбиране. Ако живеете извън 
часовата зона по подразбиране, всичко, 
което трябва да направите, е да натиснете 
бутона "Часова зона" и часовникът ще 
зададе правилното време. Край на четенето 
на ръководства, край на натискането на 
бутони.

Гарантирано запазване на час и аларма
При спиране на електрозахранването този 
интелигентен часовник запазва надеждно 
зададения от вас час. Зададената аларма 
остава активна дори когато дисплеят е 
изключен, благодарение на вградената 
батерия. Когато електрозахранването бъде 
възстановено, не е необходимо да 
настройвате часовника, нито да 
възстановявате настройките. И което е още 
по-прекрасно, дори електрозахранването 
да не бъде възстановено, батерията 
осигурява достатъчно мощност за 
включване на зумера в зададения от вас час 
на алармата, за да сте сигурни, че никога 
няма да се успите.
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Удобство
• Аларми: Двоен будилник, Нежно събуждане, 
Таймер за заспиване, Радиобудилник, Аларма 
със зумер, Повторение на алармата (дрямка), 24-
часово нулиране на будилника

• Часовник/версия: Цифров
• Тип на дисплея: Дисплей с 5 цифри
• Подобрения в часовника: Часовник с резервно 
захранване

• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, MW

Звук
• Звукова система: Моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта

Power
• Брой батерии: 1
• Резервна батерия: CR2032 (включена в 
комплекта)

• Електрозахранване: 220-230 V

Размери
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

180 x 87 x 76 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

245 x 104 x 84 мм
• Бруто тегло: 0,68 кг
•
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