
 

 

Philips
Rádio Relógio

AJ3551
Rádio relógio com visor grande

A sua família vai adorar utilizar o rádio relógio AJ3551 da Philips. O visor de LED grande e 
brilhante - que apresenta a hora actual e as horas do alarme - é fácil de ler, mesmo no escuro. 
Três botões frontais irão guiá-lo pelo processo de configuração sem qualquer esforço.

Fácil de utilizar
• Ecrã amplo para fácil visualização
• Configuração da hora e do alarme sem instruções
• Sintonia digital FM com pré-sintonias

Tudo o que precisa
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Brilho ajustável do visor
• O temporizador desliga automaticamente o rádio à hora programada



 Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou 
de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio 
relógio Philips para acordar com a estação de rádio 
que ouviu por último ou escolha acordar com um 
sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o 
rádio relógio Philips liga automaticamente a estação 
de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Brilho ajustável do visor
O brilho ajustável do visor permite-lhe personalizar 
o visor de acordo com as suas necessidades.

Despertar suave

Comece o seu dia com um acordar suave através de 
um volume de alarme que aumenta gradualmente. 
Os sons de alarme normais com um volume 
predefinido são demasiado baixos para o acordar ou 
são demasiado elevados, acordando-o em 
sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, 

estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O 
volume suave do alarme de despertar aumenta 
gradualmente de um volume baixo subtil para um 
volume suficientemente elevado para o acordar 
suavemente.

Configuração da hora e do alarme
A hora e o alarme são tão fáceis de configurar que 
provavelmente nem será necessário consultar o 
Manual de início rápido ou as Instruções de 
utilização. Basta observar os botões do rádio relógio 
para definir a hora e o alarme.

Ecrã amplo para fácil visualização
Ecrã amplo para fácil visualização

Sintonização digital MW/FM

Sintonia digital FM com pré-sintonias

Temporizador
O temporizador permite-lhe decidir durante quanto 
tempo pretende ouvir uma estação de rádio antes de 
adormecer. Basta estabelecer um limite de tempo 
(até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para 
ouvir enquanto adormece. O sistema continua a 
reprodução durante o tempo seleccionado e, em 
seguida, desliga-se automaticamente para um modo 
standby económico e silencioso. O temporizador 
permite-lhe adormecer a ouvir a sua estação favorita 
sem ter de contar carneiros ou preocupar-se com o 
desperdício de energia.
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Especificações
Comodidade
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador 
com Rádio, Repetir alarme (snooze), 
Temporizador

• Relógio/Versão: Digital
• Tipo de Ecrã: Visor de 4 dígitos
• Melhoramentos do Relógio: Relógio de Segurança

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM, MW
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática

Som
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do utilizador, Certificado de garantia

Alimentação
• Alimentação eléctrica: Alimentação CA
• Pilha de reserva: AAA (não incluída)
• Número de pilhas: 4

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

180 x 115 x 85 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 172 x 92 

g x 63 mm
•
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