
 

 

Philips
Klokradio met digitale 
tuner

Groot scherm
Digitale FM/MW-tuner
Alarm
Back-up voor tijd en alarm

AJ3551
Wekkerradio met groot scherm

Uw gezin zal helemaal weg zijn van deze Philips-klokradio. Het grote en heldere LED-
display laat zowel de huidige tijd als de alarmtijden zien en is zelfs in het donker eenvoudig 
af te lezen. Instellen gaat heel eenvoudig via de drie draaiknoppen aan de voorkant.

Gebruiksvriendelijk
• Eenvoudige wekkerinstelling voor het instellen van de tijd en het alarm zonder instructies
• Groot scherm voor duidelijke weergave
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Alles wat u nodig hebt
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
• Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• De instelbare timer zorgt ervoor dat de radio op een vooraf ingestelde tijd wordt uitgeschakeld



 Word wakker met radio of zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete 
radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het 
alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om 
gewekt te worden met de laatst beluisterde 
radiozender. Ook kunt u kiezen voor een 
zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, 
schakelt uw Philips-klokradio automatisch de 
radiozender in of wordt het zoemeralarm 
geactiveerd.

Instelbare helderheid van het scherm
Met de instelbare helderheid kunt u het scherm naar 
wens aanpassen.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 

radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

Eenvoudige tijdinstelling
De tijd en het alarm zijn zo eenvoudig in te stellen 
dat u de snelstartgids of de gebruiksaanwijzing er 
mogelijk niet eens bij hoeft te pakken. De silkscreen-
toetsen van de klokradio helpen u de tijd en het 
alarm in te stellen.

Groot scherm
Dankzij het grote scherm is de inhoud van het 
scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de tijd 
en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs van een afstand. 
Dit apparaat is ideaal voor oudere personen of 
visueel gehandicapten.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt 
instellen en houd de knop voor voorkeurzenders 
ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt 
voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete 
radiozender gaan, zonder dat u steeds weer 
handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Instelbare timer
U kunt de speeltijd van de radio eenvoudig regelen 
door het gewenste aantal minuten in te stellen op de 
digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de 
radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.
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Specificaties
Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze)

• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Schermtype: LED-display
• Klokverbeteringen: Back-upklok

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM, MW
• Tunerverbetering: Automatisch scannen

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Overig: Gebruikershandleiding
• Garantie: Garantiecertificaat

Vermogen
• Back-upbatterij: AAA (niet meegeleverd)
• Aantal batterijen: 4
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Diepte hoofdunit: 63 mm
• Hoogte hoofdunit: 92 mm
• Diepte van de verpakking: 85 mm
• Breedte hoofdunit: 172 mm
• Hoogte van de verpakking: 115 mm
• Breedte van de verpakking: 180 mm
•
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