
 

 

Philips
Radiobudík s digitálním 
laděním

Velký displej
Digitální tuner FM/MW
Budík
Zálohování času a budíku

AJ3551
Radiobudík s velkým displejem

Vaše rodina si oblíbí používání radiobudíku Philips. Velký a jasný LED displej zobrazuje 
aktuální čas i nastavený čas budíku a je snadno čitelný dokonce i ve tmě. Tři ukazatele na 
přední straně vás snadno provedou nastavením.

Snadné použití
• Jednoduché nastavení hodin pro změnu času nebo budíku bez návodu
• Velký displej pro snadné prohlížení
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Vše, co potřebujete
• Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
• Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Nastavitelný časovač vypíná rádio v nastaveném čase



 Buzení rozhlasem nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice 
nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na 
radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem 
stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si 
vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, 
radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo 
spustí bzučák.

Nastavitelný jas displeje
Nastavitelný jas displeje vám umožňuje upravit 
displej podle svých potřeb.

Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením pomocí 
postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk 
signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš 
tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně 
hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze 

spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro 
příjemné probuzení.

Jednoduché nastavení hodin
Nastavení času a budíku je tak snadné, že jej není 
nutné uvádět ve stručném návodu nebo návodu 
k použití. Chcete-li nastavit čas a budík, stačí se 
podívat na popsaná tlačítka radiobudíku.

Velký displej
Velký displej umožňuje snadnou čitelnost obsahu na 
obrazovce. Nyní si můžete snadno přečíst čas a 
budík, dokonce i ze vzdálenosti. Je ideální pro 
seniory nebo osoby se zrakovým postižením.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím 
a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do 
paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte 
snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by 
bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Nastavitelný časovač
Dobu hraní rádia lze snadno ovládat nastavením 
požadovaného počtu minut na digitálním časovači. 
Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio 
na konci sezení.
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Specifikace
Pohodlí
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení 

rádiem, Opakovat buzení (funkce snooze)
• Hodiny: Digitální, Časovač
• Typ obrazovky: Displej LED
• Vylepšení hodin: Zálohování hodin

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM, MW
• Vylepšení tuneru: automatické prohledávání

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)

Příslušenství
• Kabely/konektory: napájecí kabel
• Jiné: Uživatelská příručka
• Záruka: Záruční list

Spotřeba
• Záložní baterie: AAA (není součástí balení)
• Počet baterií: 4
• Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Hloubka hlavní jednotky: 63 mm
• Výška hlavní jednotky: 92 mm
• Hloubka balení: 85 mm
• Šířka hlavní jednotky: 172 mm
• Výška balení: 115 mm
• Šířka balení: 180 mm
•
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