
 

 

Philips
Radiobudík

Velký displej

AJ3570
Žijte zeleněji

díky radiobudíku šetrnému k životnímu prostředí
Je na čase pečovat o životní prostředí. Tyto stylové hodiny Philips AJ3570/12, vyrobené 
z ekologického bambusu a bezpečných materiálů, mají nízkou spotřebu v pohotovostním 
režimu a automatický světelný senzor – šetří energii každou sekundu.

Pečujte o životní prostředí
• Horní deska je vyrobena z ekologického a obnovitelného bambusu
• Recyklovaná plastová skříňka a obalové materiály
• Nízká spotřeba pro vyšší úsporu energie
• Kontrola nebezpečných komponent pro bezpečnější a zelenější život
• Světelný senzor automatického tlumení pro komfortní sledování

Začněte den podle sebe
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Snadné použití
• Zapojení a automatické nastavení času
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě



 Ekologický a obnovitelný bambus
Hledání cest k péči o životní prostředí 
vyžaduje tvůrčí myšlení a trochu důvtipu. 
Použití bambusu na horní desku tohoto 
radiobudíku je nejenom ekologické, ale také 
stylové. Bambus není pouze atraktivní materiál, 
je také lépe obnovitelný než běžné stromy. 
Roste velice rychle bez hnojiv a pesticidů, lze 
jej sklízet po třech až pěti letech a každá 
plantáž dává úrodu několikrát. A z přípravy 
bambusu pro průmyslové využití je méně 
odpadu a emisí oxidu uhličitého.

Recyklované materiály
Společnost Philips je ekologicky zodpovědná a 
věnovala vždy značné úsilí recyklaci. Přínosy 
recyklace se stupňují. Snižuje potřebu 
čerstvých a neobnovitelných zdrojů 
a odstraňuje ekologické zatížení planety. 
Snižuje potřebu spalování a skládek odpadu, 
které mají nepříznivý vliv na ekosystémy 
a životní prostředí. Při výrobě tohoto 
radiobudíku je použito vysoké procento 
recyklovaných materiálů. Celá skříňka je 
vyrobena ze 100% recyklovaného plastu, 
tištěné materiály jsou ze 100% recyklovaného 
papíru a obal tvoří 90% recyklovaných 
materiálů.

Kontrola nebezpečných komponent
Zákazem používání nebezpečných komponent 
se společnost Philips rozhodla pro vytvoření 
bezpečnějšího životního prostředí pro lidskou 
civilizaci. Abychom více než splnili směrnice 
RoHS, které zakazují použití obecně 
nebezpečných materiálů jako je olovo, 
kadmium a rtuť, zakázali jsme používání dalších 
nebezpečných komponent. Například všechny 
plastové díly, desky plošných spojů, napájecí 
adaptér a obal jsou prosté PVC a BFR, což 
minimalizuje dopad na člověka a jeho životní 
prostředí jak během používání, tak při likvidaci.

Nízká spotřeba energie

Všechny produkty spotřebovávající energii 
a dovážené do Evropy musí od roku 2013 
splňovat směrnice 2005/32/EC Evropské 
komise pro ekodesign. Konstrukce tohoto 
radiobudíku splňuje tuto směrnici pro 
zvýšenou energetickou účinnost a celkovou 
spotřebu energie, přičemž dosahuje klidové 
spotřeby méně než 1 W. Budete mít nižší účty 
za elektřinu a přispějete k ochraně životního 
prostředí.

Světelný senzor automatického tlumení

Displej je vždy dobře čitelný, bez ohledu na 
denní dobu. Vestavěný světelný senzor snímá 
intenzitu okolního světla a podle toho určuje 
jas displeje, potřebný pro zřetelnou indikaci. 
Během dne nebo při silném osvětlení se jas 
displeje automaticky zesílí tak, aby byl snadno 
čitelný. V noci nebo při velmi slabém osvětlení 
se jas displeje ztlumí, takže jeho sledování je 
příjemné, případně vás jeho jas nebude rušit ze 
spaní.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

Zapojení a nastavení
Vyjměte radiobudík z krabice a zapojte jej do 
zásuvky. Čas bude nastaven automaticky. 
Inteligentní hodiny přečtou předprogramovaná 
data a nastaví správný čas podle výchozího 
časového pásma. Pokud žijete v jiném časovém 
pásmu, stačí jen stisknout tlačítko časového 
pásma a hodiny automaticky upraví nastavení 
času. Dnes už nemusíte číst návod a trápit se 
s mačkáním tlačítek.

Duální budík

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy 
buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro 
vašeho partnera.
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Pohodlí
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Jemné 

buzení, Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce 
snooze), Časovač, Dvojité buzení

• Hodiny/verze: Digitální
• Typ displeje: Displej s 5 číslicemi
• Vylepšení hodin: Zálohování hodin
• Vylepšení displeje: Řízení jasu

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM, MW

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočný
• Výstupní výkon (RMS): 600 mW

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, 

Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Hrubá hmotnost: 0,7 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 245 x 104 x 84 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 180 x 85 x 76 mm

Spotřeba
• Počet baterií: 1
• Záložní baterie: CR2032 (součást balení)
• Napájení: 220-230 V
•
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