
 

 

Philips
Kelloradio

AJ3551
Kelloradio, jossa on iso näyttö

Perheesi pitää varmasti Philipsin AJ3551-kelloradiosta. Suuressa, kirkkaassa LED-näytössä 
näkyvät niin nykyinen aika kuin herätysajatkin, myös pimeässä. Etupaneelin kolmella 
valitsimella asetusten määrittäminen on vaivatonta.

Helppokäyttöinen
• Helposti luettava suuri näyttö
• Ajan ja herätyksen asettaminen ilman ohjeita
• Digitaalinen MW/FM-viritin esiasetuksineen

Kaikki tarvitsemasi
• Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
• Hellävarainen herätys asteittain kovenevan äänenvoimakkuuden ansiosta
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Säädettävä näytön kirkkaus



 Herää radioon tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. 
Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä 
viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. 
Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti 
kyseisen radiokanavan tai käynnistää 
summeriherätyksen.

Säädettävä näytön kirkkaus
Säädettävän näytön kirkkauden ansiosta voit 
mukauttaa näyttöä tarvittaessa.

Hiljainen herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet 
ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, 
jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse 
herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai 
hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät 
rauhallisesti.

Ajan ja herätyksen asettaminen
Ajan ja herätyksen asettaminen on niin helppoa, ettei 
pikaopasta tai käyttöopasta välttämättä tarvitse 
katsoa. Kelloradion kosketuspainikkeilla asettaminen 
sujuu kuin itsestään.

Helposti luettava suuri näyttö
Helposti luettava suuri näyttö

Digitaalinen MW/FM-viritin

Digitaalinen MW/FM-viritin esiasetuksineen

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun 
tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja 
valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava 
nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista 
määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten 
virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten 
maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen 
säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.
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Tekniset tiedot
Käytön mukavuus
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, 

Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto 
(torkkutoiminto), Uniajastin

• Kello/versio: Digitaalinen
• Näyttötyyppi: 4 luvun näyttö
• Kelloon tehdyt parannukset: Kellon varmistus

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box

Virta
• Verkkovirta: Verkkovirta
•
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