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Μεγάλη οθόνη
Ψηφιακός συντονισμός FM/MW
Αφύπνιση
Αποθήκευση ώρας και 
αφύπνισης

AJ3551
Ραδιορολόι μεγάλης οθόνης

Η οικογένειά σας θα λατρέψει το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips. Η μεγάλη και φωτεινή οθόνη LED 

εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και τις ώρες αφύπνισης που έχουν ρυθμιστεί, ενώ είναι 

ευανάγνωστη ακόμα και στο σκοτάδι. Τα τρία μπροστινά πλήκτρα σάς καθοδηγούν εύκολα στη 

διαδικασία της ρύθμισης.

Εύκολη χρήση
• Εύκολη ρύθμιση ώρας και αφύπνισης χωρίς οδηγίες
• Μεγάλη οθόνη για εύκολη προβολή
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Όλα όσα χρειάζεστε
• Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
• Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης για μεγαλύτερη άνεση
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Ο ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί το ραδιόφωνο μια προκαθορισμένη ώρα



 Αφύπνιση με ραδιόφωνο ή βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας 
ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. 
Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-
ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις 
μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που 
ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. 
Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-
ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα 
το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης
Η ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης σάς 
επιτρέπει να προσαρμόζετε την οθόνη στις 
ανάγκες σας.

Ήπια αφύπνιση

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας ήπια 
χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται 
σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε με την αγαπημένη 
σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή 
κουδούνισμα. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας 
αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά 
χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να 
ξυπνάτε ήρεμα.

Εύκολη ρύθμιση ρολογιού
Η ρύθμιση της ώρας και της αφύπνισης είναι τόσο 
εύκολη που ενδέχεται να μην χρειαστεί καν να 
ανατρέξετε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης ή στις 
Οδηγίες χρήσης. Απλά ακολουθήστε τα 
ενσωματωμένα πλήκτρα του ρολογιού-
ραδιόφωνο για ρύθμιση της ώρας και της 
αφύπνισης.

Μεγάλη οθόνη
Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση του 
περιεχομένου. Τώρα μπορείτε να διακρίνετε την 
ώρα και την αφύπνιση εύκολα, ακόμη και από 
απόσταση. Ιδανικό για ηλικιωμένους ή για άτομα 
με περιορισμένη όραση.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε 
να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να 
αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη 
δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να 
έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να 
συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης
Ο χρόνος αναπαραγωγής του ραδιοφώνου μπορεί 
εύκολα να ελεγχθεί ρυθμίζοντας τον προτιμώμενο 
αριθμό λεπτών στον ψηφιακό χρονοδιακόπτη. 
Πραγματοποιεί αυτόματα αντίστροφη μέτρηση και 
απενεργοποιεί το ραδιόφωνο στο τέλος του 
χρόνου.
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Προδιαγραφές
Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 
Ξυπνητήρι με κουδούνισμα, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, επανάληψη ξυπνητηριού (snooze)

• Ρολόι: Ψηφιακό, χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας

• Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
• Βελτιώσεις ρολογιού: εφεδρικό ρολόι

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματη σάρωση

Ήχος
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(αναλογικός)

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο ρεύματος
• Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως
• Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης

Ρεύμα
• Εφεδρική μπαταρία: AAA (δεν περιλαμβάνεται)
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Βάθος κύριας μονάδας: 63 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 92 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 85 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 172 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 115 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 180 χιλ.
•
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