
 

 

Philips
Radio cu ceas și acord 
digital

Afișaj mare
FM/MW, Acord digital
Alarmă
Ceas și alarmă de siguranţă

AJ3551
Radio cu ceas cu afişaj mare

Familiei tale îi va face o plăcere deosebită să folosească radioul cu ceas Philips. Afişajul cu LED-uri 
mare şi luminos, indicând atât ora curentă, cât şi orele setate pentru alarmă, este uşor de citit chiar 
şi pe întuneric. Trei selectoare frontale te ghidează fără efort prin procesul de configurare.

Ușor de utilizat
• Setare ușoară a ceasului pentru configurare fără instrucţiuni a orei și a alarmei
• Ecran mare pentru vizionare ușoară
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Tot ce vă este necesar
• Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
• Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Cronometrul reglabil oprește radioul la o oră presetată



 Trezire cu radio sau sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu 
o sonerie. Pur și simplu setaţi soneria radioului cu 
ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio 
ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un 
sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas 
Philips va porni automat postul de radio sau va 
declanșa soneria.

Luminozitate reglabilă a ecranului
Posibilitatea de reglare a luminozităţii vă permite 
personalizarea ecranului în funcţie de necesităţi.

Alarmă progresivă

Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor 
normale cu volum presetat este fie prea scăzut 
pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi 
prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o 
melodie preferată, un post de radio sau alarma 

buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, 
pentru a vă trezi ușor.

Setare ușoară a ceasului
Ora și alarma sunt atât de ușor de setat, încât este 
posibil să nu fie necesară consultarea Ghidului de 
iniţiere rapidă sau a Instrucţiunilor de utilizare. Pur și 
simplu utilizaţi butoanele fine ale radioului cu ceas 
pentru a seta ora și alarma.

Afișaj mare
Ecranul mare facilitează citirea ușoară a conţinutului. 
Acum puteţi citi ora, data și alarma cu ușurinţă, chiar 
de la distanţă. Este ideal pentru persoanele în vârstă 
sau cu deficienţe vizuale.

Tuner digital, posturi presetate

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, 
apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de presetare 
pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio 
presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid 
postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi 
manual frecvenţele de fiecare dată.

Cronometru reglabil
Durata de redare a radioului poate fi controlată ușor 
prin setarea numărului preferat de minute pe 
cronometrul digital. Acesta contorizează automat 
durata și oprește radioul la sfârșitul intervalului.
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Specificaţii
Confort
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze)
• Ceas: Digital, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
• Caracteristici superioare ceas: Ceas de siguranţă

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Îmbunătăţire reglaj: scanare automată

Sunet
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: rotativ (analogic)

Accesorii
• Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
• Altele: Manual de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie

Alimentare
• Baterie de siguranţă: AAA (neincluse)
• Număr de baterii: 4
• Tip alimentare: Intrare CA

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Adâncime unitate principală: 63 mm
• Înălţime unitate principală: 92 mm
• Adâncime ambalaj: 85 mm
• Lăţime unitate principală: 172 mm
• Înălţime ambalaj: 115 mm
• Lăţime ambalaj: 180 mm
•
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