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Liels displejs
FM/MW, digitālā regulēšana
Modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rez. barošana
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Radio pulkstenis ar
lielu displeju
Jūsu ģimenei patiks lietot šo Philips radio pulksteni. Liels un gaišs gaismas diožu displejs
parāda gan pašreizējo laiku, gan modinātāja iestatītos laikus, kurus ir viegli nolasīt pat
tumsā. Trīs priekšpusē esošās ripas ļauj vienkārši veikt iestatīšanu.
Vienkārša lietošana
• Vienkārša pulksteņa iestatīšana standarta laika rādīšanai un modināšanai
• Vienkārši apskatāms liels displejs
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
Viss nepieciešamais
• Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
• Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Regulējamais taimeris izslēdz radio iepriekš iestatītā laikā

AJ3551/12

Digitāli regulējams radio pulkstenis

Liels displejs FM/MW, digitālā regulēšana, Modinātāja signāls, Pulkst. un mod. rez. barošana

Izceltie produkti
Mosties, dzirdot radio vai modinātāju

Specifikācijas
skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz
pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Vienkārša pulksteņa iestatīšana

Laika un modinātāja iestatīšana ir tik vienkārša, ka
jums, iespējams, pat nevajadzēs ieskatīties ātras
darba sākšanas vai lietotāja pamācībā. Lai iestatītu
laiku un modinātāju, vienkārši izmantojiet radio
pulksteņa viegli piespiežamās pogas.

Liels displejs
Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai
modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu
Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu
pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs
laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski
ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Lielais displejs sniedz iespēju vienkārši nolasīt ekrānā
redzamo saturu. Tagad bez grūtībām varat nolasīt
laiku, datumu un modināšanas laiku pat no attāluma.
Displejs ir ideāli piemērots vecāka gada gājuma
cilvēkiem vai cilvēkiem ar pavājinātu redzi.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Regulējams displeja spilgtums

Regulējams displeja spilgtums sniedz iespēju pielāgot
displeju savām vajadzībām.

Lietošanas komforts

• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate,
zummera modinātāja signāls, radio modinātāja
signāls, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas
režīms)
• Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: LED displejs
• Pulksteņa uzlabojumi: pulksteņa nodrošinājums

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

• Uztvērēja joslas: FM, MW
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska skenēšana

Skaņa

• Skaņu sistēma: mono
• Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)

Piederumi

• Kabeļi/savienojums: strāvas vads
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas sertifikāts

Strāvas padeve

• Rezerves baterija: AAA (nav iekļauta)
• Bateriju skaits: 4
• Enerģijas veids: AC ievade

Pakāpeniska modināšana

Izmēri

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski
pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta
modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir
vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik
skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar
iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja
skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties
iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un
turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu
frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām
radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri
piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi
manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Regulējams taimeris

Radio skanēšanas laiku var viegli regulēt, digitālajā
taimerī iestatot vēlamo minūšu skaitu. Taimeris
automātiski atskaita laiku un sesijas beigās izslēdz
radio.
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Iesaiņojuma veids: D-kaste
Ierīces dziļums: 63 mm
Ierīces augstums: 92 mm
Iesaiņojuma dziļums: 85 mm
Ierīces platums: 172 mm
Iesaiņojuma augstums: 115 mm
Iesaiņojuma platums: 180 mm

