
 

 

Philips
Rádiobudík

Veľký displej
FM/MW, analógové ladenie
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík

AJ3500
Rádiobudík s veľkým displejom

Skrášlite si rána s veľkým LED displejom zobrazujúcim čas. Tento rádiobudík pri zapojení do 
zásuvky sám nastaví čas a jeho súčasťou je aj náhradná batéria, vďaka ktorej sa budík zapne, aj keď 
vypadne prúd. Vyberte si, či sa chcete zobudiť na zvuk bzučiaka, alebo rozhlasovej stanice.

Všetko, čo potrebujete
• Veľký displej na ľahké sledovanie
• MW/FM tuner
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Jednoduché používanie
• Zapojte rádiobudík a čas sa nastaví automaticky
• Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
• Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia
• Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie



 Veľký displej
Veľký displej zvyšuje čitateľnosť obsahu na 
obrazovke. Teraz jednoducho uvidíte čas a 
budík, dokonca aj z väčšej vzdialenosti. Je teda 
ideálny pre ľudí v pokročilom veku a osoby so 
slabším zrakom.

Zobuďte sa na rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej 
stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na 
rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí 
naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, 
alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď 
nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa 
automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu 
alebo spustí zvuk bzučiaka.

MW/FM tuner
MW/FM tuner

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre 
seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na 
postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné 
zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú 
buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak 
nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte 
nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si 
prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, 
rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného 
zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej 
na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako 
dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo 
rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. 
Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 
hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete 
počúvať počas zaspávania. Prístroj bude 
prehrávať hudbu počas nastaveného času a 
potom sa automaticky prepne do energeticky 
úsporného tichého pohotovostného režimu. 
Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri 
hudbe z obľúbeného disku CD alebo od DJa 
rádia bez počítania ovečiek alebo obáv 
z plytvania energiou.

Opakovaný budík

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu 
odloženia budenia. V prípade, že sa spustí 
budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, 
jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného 
budenia a znova zaspite. O deväť minút znova 
zaznie budík. Môžete pokračovať a každých 
deväť minút znova stláčať tlačidlo 
opakovaného budíka, až kým budík úplne 
nevypnete.

Nastavenie pri zapojení
Vyberte rádiobudík zo škatule, zapojte ho do 
siete a čas sa nastaví úplne sám – automaticky. 
Inteligentný rádiobudík číta predprogramované 
údaje a nastaví správny čas podľa svojej 
prednastavenej časovej zóny. Ak žijete mimo 
prednastavenej časovej zóny, stačí stlačiť 
tlačidlo Časová zóna a čas sa vynuluje. Už 
žiadne čítanie návodov, žiadne „maturovanie“ 
nad tlačidlami.

Zálohovaný čas a budík
Keď vypadne prúd, tento inteligentný 
rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj 
vaše nastavenia. Nastavený budík zostane 
aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko 
vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví 
napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani 
obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa 
zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne 
bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo 
vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.
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Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Duálny čas budenia, Jemné zobudenie, 
Časovač vypnutia, Rádiobudík, Budík - alarm, 
Opakovaný budík (zdriemnutie), 24-hodinové 
znovu nastavenie budíka

• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Typ displeja: 5-miestny displej
• Ďalšie zlepšenia hodín: Záložné hodiny
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM, MW

Zvuk
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, 
Potvrdenie záruky

Príkon
• Počet batérií: 1
• Záložná batéria: CR2032 (pribalená)
• Zdroj napájania: 220 – 230 V

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Rozmery produktu (Š x V x H): 180 x 87 x 76 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 245 x 104 x 84 mm
• Hmotnosť brutto: 0,68 kg
•
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