
 

 

Philips
Saatli Radyo

Büyük ekranlı

AJ3540
Büyük ekranlı saatli radyo

Kolay okunabilir çok büyük ekranlı kullanışlı bir saatli radyo, aynı zamanda hem size hem 
de birlikte olduğunuz kişiye özel iki bağımsız alarm özelliği de sunuyor. Radyo veya alarm 
sesiyle uyanın ve güne tam zamanında başlayın.

İhtiyacınız olan her șey
• Kolay görüntüleme için büyük ekran
• Sizi ve yanınızdaki kișiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği
• Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

Kullanım kolaylığı
• Kullanma kılavuzu olmadan saat ve alarm ayarı sunan kolay saat seti
• Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın
• En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
• Daha fazla erteleme için alarm tekrarı



 Büyük ekranlı
Geniș ekran sayesinde içeriği kolayca 
okuyabilirsiniz. Artık uzaktan bile saati ve 
alarmı kolayca görebileceksiniz. Yașlılar veya 
gözü bozuk olanlar için ideal.

Çift alarm

Philips ses sisteminde iki alarm saati 
ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de 
yanınızdaki kiși için ayarlayabilirsiniz.

FM/MW alıcısı

FM/MW (AM) stereo alıcısı

Kolay kullanılır saat seti
Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı 
Bașlangıç Kılavuzuna veya Kullanım Kılavuzuna 

bașvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm 
ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli 
radyonun dokunmatik ekran tușlarına bakmak.

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle 
uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli 
radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz 
radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak 
șekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde 
Philips Saatli radyonuz otomatik olarak 
ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil 
sesini çalıștırır.

Kapanma Zamanlayıcısı

Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce 
istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne 

kadar süreyle dinlemek istediğinizi 
belirlemenize olanak tanır. Basitçe bir zaman 
birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya 
dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya 
radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre 
boyunca çalacak ve daha sonra otomatik 
olarak, düșük enerji tüketiminde, sessiz 
bekleme moduna geçecektir. Kapanma 
Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek 
kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan 
korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo 
DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

Alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için 
erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan 
sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek 
yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine 
bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. 
Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı 
tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada 
bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam 
edebilirsiniz.
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Kullanılabilirlik
• Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, sesli alarm, 

radyo alarmı, alarm tekrarı (erteleme)
• Saat: Dijital, kapanma zamanlayıcısı
• Ekran tipi: LED ekran
• Saat geliștirmeleri: yedekleme saati

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM, MW

Ses
• Ses sistemi: mono
• Ses seviyesi kontrolü: döner (analog)

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: güç kablosu

• Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
• Garantili: Garanti Belgesi

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Brüt ağırlık: 0,82 kg
• Ağırlık: 0,69 kg
• Ana ünite derinliği: 78 mm
• Ana ünite yüksekliği: 106 mm
• Ana ünite genișliği: 218 mm

Güç
• Pil tipi: 6F22 9V
• Pil voltajı: 9 V
• Pil sayısı: 1
•
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