
 

 

Philips
Klokradio

Groot scherm

AJ3540
Wekkerradio met groot scherm

Een praktische wekkerradio met zeer groot goed leesbaar scherm en met twee 
onafhankelijke wekalarms - één voor u en één voor uw partner. Word wakker met de 
radio of met de zoemer om op tijd aan de dag te beginnen.

Alles wat u nodig hebt
• Groot scherm voor duidelijke weergave
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

Gebruiksvriendelijk
• Eenvoudige wekkerinstelling voor het instellen van de tijd en het alarm zonder instructies
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
• Alarmherhaling met snoozetijd



 Groot scherm
Dankzij het grote scherm is de inhoud van het 
scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de 
tijd en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs van 
een afstand. Dit apparaat is ideaal voor oudere 
personen of visueel gehandicapten.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.

FM/MW-tuner

FM/MW (AM)-stereotuner

Eenvoudige tijdinstelling
De tijd en het alarm zijn zo eenvoudig in te 
stellen dat u de snelstartgids of de 
gebruiksaanwijzing er mogelijk niet eens bij 
hoeft te pakken. De silkscreen-toetsen van de 

klokradio helpen u de tijd en het alarm in te 
stellen.

Word wakker met radio of zoemer

Wakker worden met het geluid van uw 
favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft 
alleen maar het alarm in te stellen op uw 
Philips-klokradio om gewekt te worden met de 
laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u 
kiezen voor een zoemeralarm. Als het 
wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-
klokradio automatisch de radiozender in of 
wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Sleeptimer

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of 
radiozender wilt luisteren voordat u gaat 
slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) 
en een CD of radiozender waar u naar wilt 

luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek 
wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. 
Vervolgens gaat het apparaat over op een 
stroombesparende, stille stand-bymodus. Met 
Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD 
of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u 
schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te 
maken over onnodig stroomverbruik.

Alarm herhalen

Dankzij de functie voor alarmherhaling 
(snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit 
meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog 
even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, 
drukt u gewoon één keer op de knop Alarm 
herhalen en draait u zich nog eens om. Negen 
minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt 
de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als 
u maar wilt. De wekker blijft om de negen 
minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.
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Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze)

• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Schermtype: LED-display
• Klokverbeteringen: Back-upklok

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM, MW

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer

• Overig: Gebruikershandleiding
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Brutogewicht: 0,82 kg
• Gewicht: 0,69 kg
• Diepte hoofdunit: 78 mm
• Hoogte hoofdunit: 106 mm
• Breedte hoofdunit: 218 mm

Vermogen
• Batterijtype: 6F22 9 V
• Batterijvoltage: 9 V
• Aantal batterijen: 1
•
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