
 

 

Philips
Radiobudzik

Duży wyświetlacz
Radio FM/MW, analogowe 
strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania

AJ3500
Radiobudzik z dużym 

wyświetlaczem
Dzięki dużemu zegarowi LED poranki staną się przyjemniejsze. Po podłączeniu do prądu zegar 

automatycznie ustawia właściwą godzinę, a bateryjne podtrzymywanie zasilania zapewnia, że budzik 

zadzwoni nawet w przypadku braku prądu. Obudzić cię może brzęczyk albo wybrana stacja radiowa.

Wszystko czego potrzebujesz
• Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność
• Tuner MW / FM
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Łagodne budzenie bez stresu
• Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Łatwe użytkowanie
• Automatyczne ustawianie czasu po podłączeniu
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
• Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie



 Duży wyświetlacz
Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści 
wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej 
odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, 
nawet z większej odległości. Jest to idealne 
rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących 
na wady wzroku.

Budzenie radiem lub brzęczykiem

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji 
radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. 
Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w 
radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję 
budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej 
stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy 
nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy 
Philips automatycznie włączy stację radiową 
lub włączy brzęczyk.

Tuner MW / FM
Tuner MW / FM

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo 
jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak 
okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze 
snu. My oferujemy możliwość budzenia się 
przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji 
radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu 
możesz się łagodnie rozbudzić.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile 
czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej 
przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit 
czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację 
radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. 
Radio firmy Philips będzie grało przez tyle 
czasu, na ile zostało ustawione, a następnie 
automatycznie przełączy się na 
energooszczędny, cichy tryb gotowości. 
Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas 
słuchania ulubionego prezentera radiowego — 
bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie 
prądu.

Powtarzanie budzenia

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips 
został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy 
włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze 
troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć 
przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z 
dodatkowego czasu. Za dziewięć minut 
budzenie włączy się ponownie. Możesz 
naciskać przycisk powtarzania budzenia co 
dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie 
wyłączysz funkcji budzenia.

Podłączanie i ustawianie
Wyjmij zegar z pudełka i podłącz go do prądu, 
a czas zostanie ustawiony automatycznie. 
Inteligentny zegar potrafi odczytać wcześniej 
zaprogramowane dane i ustawić prawidłową 
godzinę zgodnie z domyślną strefą czasową. 
Jeśli mieszkasz poza tą strefą, wystarczy 
nacisnąć przycisk Time zone, a zegar ustawi 
odpowiedni czas. Koniec z mozolnym 
czytaniem instrukcji, koniec z mocowaniem się 
z przyciskami.

Podtrzymywanie zasilania
W przypadku awarii zasilania ten inteligentny 
zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę 
zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik 
zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki 
fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu 
prądu nie trzeba ponownie dostosowywać 
ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, 
że nawet jeśli zasilanie nie zostanie 
przywrócone, bateria zapewnia ilość energii 
wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o 
ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie 
zaśpisz.
AJ3500/12

Zalety
Radiobudzik
Duży wyświetlacz Radio FM/MW, analogowe strojenie, Podwójny alarm, Podtrzymywanie zasilania



Data wydania 2014-08-28

Wersja: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Udogodnienia
• Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, łagodne 

budzenie, Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, 
Budzenie brzęczykiem, Powtarzanie budzenia 
(drzemka), dobowe kasowanie budzika

• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Typ wyświetlacza: 5-cyfrowy wyświetlacz
• Funkcje dotyczące zegara: Podtrzymanie zegara
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM, ŚR.

Dźwięk
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: obrotowa

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Moc
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w 

zestawie)
• Źródło zasilania: 220–230 V

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

180 x 87 x 76 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

245 x 104 x 84 mm
• Waga brutto: 0,68 kg
•
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