
 

 

Philips
Radio cu ceas

Afișaj mare
Acord analogic FM/MW
Alarmă dublă
Ceas și alarmă de siguranţă

AJ3500
Radio cu ceas cu afişaj mare

Învioraţi-vă dimineţile cu un afişaj mare cu LED-uri al orei. Acest ceas setează ora automat 
când este conectat la priză şi are o baterie de rezervă pentru a se asigura că alarma 
porneşte, chiar şi fără alimentare. Alegeţi să vă treziţi cu o sonerie sau cu un post de radio.

Tot ce vă este necesar
• Ecran mare pentru vizionare ușoară
• Tuner MW / FM
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Ușor de utilizat
• Conectaţi și setaţi ora automat
• Oră și alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent
• Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
• Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară
• Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării



 Afișaj mare
Ecranul mare facilitează citirea ușoară a 
conţinutului. Acum puteţi citi ora, data și 
alarma cu ușurinţă, chiar de la distanţă. Este 
ideal pentru persoanele în vârstă sau cu 
deficienţe vizuale.

Trezire cu radio sau sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat 
sau cu o sonerie. Pur și simplu setaţi soneria 
radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu 
postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi 
să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora 
trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat 
postul de radio sau va declanșa soneria.

Tuner MW / FM
Tuner MW / FM

Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore 
de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru 
trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea 
partenerului.

Alarmă progresivă

Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul 
alarmelor normale cu volum presetat este fie 
prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea 
zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi 
posibilitatea să vă treziţi cu o melodie 
preferată, un post de radio sau alarma buzzer. 
Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de 
ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Timer Sleep

Timerul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme 
doriţi să ascultaţi muzică sau un post de radio 
la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să 
setaţi limita de timp (până la o oră) și să 
selectaţi postul de radio pe care doriţi să-l 
ascultaţi până ce adormiţi. Aparatul de radio 
Philips va continua să redea muzica pe durata 
de timp selectată, apoi va trece automat în 
modul Standby silenţios și economic. Timerul 
Sleep vă permite să adormiţi pe sunetele DJ-
ului radio favorit, fără a fi nevoie să număraţi oi 
sau să vă îngrijoraţi la gândul consumului de 
curent electric

Repetare alarmă

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas 
Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma 
sună și doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi 
butonul Repetare alarmă o dată și culcaţi-vă la 
loc. După nouă minute alarma va suna din nou. 
Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare 
alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi 
alarma complet.

Conectaţi și setaţi
Scoateţi ceasul din cutie, conectaţi-l, iar ora 
este deja setată pentru dvs. - automat. Ceasul 
inteligent citește datele preprogramate și 
setează ora corectă în conformitate cu fusul 
orar implicit. Dacă locuiţi în afara fusului orar 
implicit, nu trebuie decât să apăsaţi butonul 
Time zone (Fus orar), iar ceasul va reseta ora. 
Nu mai citiţi manuale, Nu vă mai pierdeţi 
timpul cu butoanele.

Oră și alarmă de siguranţă
Atunci când este o pană de curent, acest ceas 
inteligent va menţine în continuare și va păstra 
ora și setările dvs. de încredere. Alarma 
programată rămâne activă chiar și atunci când 
afișajul este oprit - totul datorită unei baterii 
preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu 
energie, nu este nevoie să reglaţi ceasul sau să 
reintroduceţi setările. Mai uimitor, chiar dacă 
nu se reia alimentarea cu energie, bateria 
asigură suficientă energie pentru ca soneria să 
se oprească la ora alarmei setate - asigurând 
întotdeauna trezirea dvs. la timp.
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Confort
• Alarme: Oră de alarmă dublă, Gentle Wake, Timer 

Sleep, Alarmă radio, Alarmă buzzer, Repetare 
alarmă (snooze), Resetare alarmă la 24 de ore

• Ceas/Versiune: Digital
• Tip ecran: Afișaj cu 5 cifre
• Caracteristici superioare ceas: Ceas de siguranţă
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM, MW

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Alimentare
• Număr de baterii: 1
• Baterie de siguranţă: CR2032 (inclus)
• Sursă de alimentare: 220-230 V

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 180 x 87 x 76 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

245 x 104 x 84 mm
• Greutate brută: 0,68 kg
•
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