
 

 

Philips
Klokradio

Groot scherm

AJ3570
Ga voor groen

met deze milieuvriendelijke klokradio
Tijd voor het milieu. Deze stijlvolle Philips AJ3570/12-klokradio, vervaardigd met een 
bovenkant van duurzaam bamboe en veilige componenten, heeft een stand-bymodus en 
een automatische lichtsensor, zodat u elke seconde energie bespaart.

Bescherm het milieu
• Gebruik van duurzame en herbruikbare bamboe in de bovenplaat
• Gerecyclede plastic behuizing en papieren verpakkingsmateriaal
• Laag energieverbruik voor meer energiebesparing
• Veilige componenten voor een veiliger en groener leven
• Lichtsensor met automatische dimfunctie voor een comfortabele kijkervaring

Begin de dag op uw manier
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Gebruiksvriendelijk
• Aansluiten en automatisch de tijd instellen
• Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek



 Duurzame en herbruikbare bamboe
Met gezond verstand en creativiteit zijn er heel 
veel manieren te bedenken om het milieu te 
beschermen. Het gebruik van bamboe in de 
bovenkant van de klok is een milieuvriendelijke 
stap die er ook nog eens voor zorgt dat het 
product stijlvoller wordt. Bamboe is niet alleen 
mooi om naar te kijken, maar ook duurzamer 
en makkelijker te hergebruiken dan bomen. 
Een bamboeplant groeit zeer snel zonder het 
gebruik van kunstmest of pesticiden en iedere 
plant kan meerdere keren geoogst worden 
met tussenpozen van drie tot vijf jaar. 
Bovendien leidt het bewerken van bamboe in 
de industrie tot minder vervuiling en minder 
koolstofuitstoot.

Gerecyclede materialen
Omdat Philips het milieu erg belangrijk vindt, 
staat recyclen bij ons hoog in het vaandel. 
Recyclen biedt ontelbaar veel voordelen. Het 
vermindert de behoefte aan nieuwe fossiele 
brandstoffen en de druk op onze toch al 
zwaarbelaste planeet. Tevens wordt de 
noodzaak tot het verbranden en storten van 
afval, wat een erg schadelijk effect heeft op 
ecosystemen en het milieu, teruggedrongen. 
Deze klok bestaat voor een groot deel uit 
gerecyclede materialen. De gehele behuizing is 
gemaakt van 100% gerecyclede kunststof, de 
handleiding is gemaakt van 100% 
kringlooppapier en de verpakking bestaat voor 
90% uit gerecycled materiaal.

Veilige componenten
Philips wil graag een veiligere leefomgeving 
creëren voor de mens en doet dit door het 
gebruik van gevaarlijke componenten te 
verminderen. Niet alleen voldoen we aan de 
RoHS-richtlijnen, die het gebruik van de meest 
gebruikte gevaarlijke scheikundige 
bestanddelen zoals lood, cadmium en kwik 
beperken, maar we hebben ook het gebruik 
van andere gevaarlijke componenten sterk aan 
banden gelegd. De onderdelen, printplaat, 
voedingsadapter en verpakkingen van onze 

PVC- en BFR-samenstellingen zijn bijvoorbeeld 
vrij van plastic, waardoor mens en milieu 
tijdens en na het gebruik minder worden 
belast.

Laag energieverbruik

Volgens de Ecodesign-richtlijn 2005/32/EG van 
de Europese Commissie moeten in 2013 alle 
energieverbruikende producten die naar 
Europa worden geïmporteerd voldoen aan 
bepaalde normen voor energieverbruik. Deze 
klokradio is speciaal ontworpen om te voldoen 
aan deze richtlijn voor lager en efficiënter 
energiegebruik, met in de stand-bystand een 
verbruik van minder dan 1 W. Uw 
energierekening is lager en u helpt mee aan een 
beter milieu.

Lichtsensor met automatische 
dimfunctie

Het scherm is elk moment van de dag duidelijk 
leesbaar. De ingebouwde lichtsensor meet de 
intensiteit van het omgevingslicht en bepaalt 
aan de hand hiervan de helderheid van het 
scherm. Overdag of bij helder licht wordt het 
scherm vanzelf helderder voor optimale 
leesbaarheid. 's Avonds en bij weinig licht 

wordt het scherm donkerder zodat u niet 
verblind raakt en ongestoord kunt slapen.

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.

Aansluiten en instellen
Neem de klok uit de doos en sluit hem aan. De 
tijd is al automatisch voor u ingesteld. Deze 
intelligente klok leest voorgeprogrammeerde 
gegevens en stelt de juiste tijd in aan de hand 
van de standaardtijdzone. Als u niet in de 
standaardtijdzone woont, hoeft u alleen maar 
op de knop voor de tijdzone te drukken. De 
klok stelt dan de tijd opnieuw in. Geen gedoe 
meer met een gebruikershandleiding en 
knopjes.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.
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Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm 
herhalen (snooze), Sleeptimer, Tweevoudige 
alarmtijd

• Klok/versie: Digitaal
• Schermtype: Vijfcijferig display
• Klokverbeteringen: Back-upklok
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, MW

Geluid
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Roterend
• Uitgangsvermogen (RMS): 600 mW

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Brutogewicht: 0,7 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

245 x 104 x 84 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

180 x 85 x 76 mm

Vermogen
• Aantal batterijen: 1
• Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)
• Stroomvoorziening: 220 - 230 V
•
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