
 

 

Philips
Radiobudík

Velký displej
FM/MW, analogové ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku

AJ3500
Radiobudík s velkým displejem

Udělejte si rána jasnější díky zobrazení času na velkém LED displeji. Hodiny si nastaví čas 
automaticky po zapojení a po vložení záložní baterie, která zajišťuje zvonění budíku i bez 
elektrické energie. Vyberte si buzení bzučákem nebo rádiem.

Vše, co potřebujete
• Velký displej pro snadné prohlížení
• Tuner MW/FM
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Snadné použití
• Zapojení a automatické nastavení času
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
• Opakovat buzení pro další odložené buzení
• Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení



 Velký displej
Velký displej umožňuje snadnou čitelnost 
obsahu na obrazovce. Nyní si můžete snadno 
přečíst čas a budík, dokonce i ze vzdálenosti. Je 
ideální pro seniory nebo osoby se zrakovým 
postižením.

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.

Tuner MW/FM
Tuner MW/FM

Duální budík

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

Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením 
pomocí postupně sílícího signálu buzení. 
Normální zvuk signálu buzení s nastavenou 
hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás 
probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste 
nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. 
Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý 
zvuk, pro příjemné probuzení.

Časovač

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho 
chcete poslouchat vybranou hudbu nebo 
zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí 
zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat 
stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. 
Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po 
zvolenou dobu a poté se automaticky přepne 
do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou 
energie a tichým provozem. Časovač umožňuje 
usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové 
stanice bez počítání oveček nebo 
nadbytečného plýtvání energií.

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.

Zapojení a nastavení
Vyjměte radiobudík z krabice a zapojte jej do 
zásuvky. Čas bude nastaven automaticky. 
Inteligentní hodiny přečtou předprogramovaná 
data a nastaví správný čas podle výchozího 
časového pásma. Pokud žijete v jiném časovém 
pásmu, stačí jen stisknout tlačítko časového 
pásma a hodiny automaticky upraví nastavení 
času. Dnes už nemusíte číst návod a trápit se 
s mačkáním tlačítek.

Záložní napájení pro hodiny a budík
Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto 
inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a 
zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované 
buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý 
– to vše zásluhou předinstalované baterie. Po 
obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat 
hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější 
je, že pokud nedojde k obnovení dodávky 
elektrického proudu, poskytne baterie 
dostatek energie pro spuštění signálu budíku 
v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, 
že se nikdy neprobudíte pozdě.
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Pohodlí
• Budíky: Dvojité buzení, Jemné buzení, Časovač, 

Buzení rádiem, Signál budíku, Opakované buzení 
(funkce snooze), 24 hodinový cyklus

• Hodiny/verze: Digitální
• Typ displeje: Displej s 5 číslicemi
• Vylepšení hodin: Zálohování hodin
• Vylepšení displeje: Řízení jasu

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

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočný

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, 

Uživatelská příručka, Záruční list

Spotřeba
• Počet baterií: 1
• Záložní baterie: CR2032 (součást balení)
• Napájení: 220-230 V

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 180 x 87 x 76 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 245 x 104 x 84 mm
• Hrubá hmotnost: 0,68 kg
•
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