
 

 

Philips
Klockradio

Stor skärm

AJ3570
Lev ett grönare liv

med en miljövänlig klockradio
Det är hög tid att bry sig om miljön. Den här snygga Philips-klockan AJ3570/12 är 
tillverkad av miljömässigt hållbar bambu och riskkontrollerade komponenter, har låg 
strömförbrukning i standbyläge och en automatisk ljussensor – du sparar konstant energi.

Bry dig om miljön
• Miljömässigt hållbar och förnyelsebar bambu används i överdelen
• Återvunna material i plasthölje och pappersförpackning
• Låg strömförbrukning för bättre energibesparing
• Riskkontrollerade komponenter för ett säkrare och grönare liv
• Ljussensor med automatisk nedtoning för en bekväm tittarupplevelse

Starta dagen som du vill
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Lättanvänd
• Anslut och ställ klockan automatiskt
• Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik



 Miljömässigt hållbar och förnyelsebar 
bambu
För att skydda miljön gäller det att vara kreativ 
och tänka smart. Genom att använda bambu i 
överdelen på den här klockan har vi skapat en 
produkt som är både miljövänlig och snygg. 
Bambu är inte bara fint att se på, utan är även 
känt för att vara mer miljömässigt hållbart och 
förnyelsebart än trä. En bambuväxt växer 
mycket snabbt utan gödningsmedel eller 
bekämpningsmedel och kan skördas inom tre–
fem år. Varje växt skördas dessutom flera 
gånger. Bearbetningen av bambu för industriellt 
bruk leder även till färre föroreningar och lägre 
koldioxidutsläpp.

Återvunna material
Philips tar sitt miljöansvar på stort allvar och 
har alltid gjort sitt bästa för att återvinna 
material. Fördelarna med återvinning är 
imponerande. Det leder till mindre behov av 
nya resurser som inte kan återvinnas och 
minskar de många påfrestningarna på jorden. 
Det minskar även behovet av förbränning och 
soptippar, som har mycket skadliga effekter på 
ekosystemen och miljön. Materialen i den här 
klockan är till stor del återvunna. Hela höljet är 
tillverkat av 100 % återvunnen plast, 
pappersmaterialet är till 100 % tillverkat av 
återvunnet papper och förpackningen består 
till 90 % av återvunnet material.

Riskkontrollerade komponenter
Philips vill skapa en säkrare livsmiljö för 
människan och har därför begränsat 
användningen av farliga komponenter. Vi 
uppfyller inte bara alla kraven i RoHS-
direktivet, som begränsar användningen av 
vanliga farliga kemikalier som bly, kadmium och 
kvicksilver, utan har även begränsat 
användningen av andra farliga komponenter. 
Till exempel finns det ingen PVC eller BFR i 
plastdelar, kretskort, nätadapter eller 
förpackning. Det leder till mindre negativ 

inverkan på människan och vår miljö både 
under användning och när produkten kasseras.

Låg strömförbrukning

Enligt Europeiska kommissionens 
ekodesigndirektiv 2005/32/EG måste alla 
produkter som förbrukar energi och som 
importeras till Europa följa 
energiförbrukningsstandarder senast 2013. 
Den här klockradion har utformats för att följa 
direktivet för ökad energieffektivitet och lägre 
strömförbrukning som helhet, och förbruka 
under 1 W i standbyläge. Elräkningen blir 
mindre och du bidrar till att skydda miljön.

Ljussensor med automatisk nedtoning

Nu kan du se vad som står på klockans display 
oavsett vilken tid det är på dagen. Den 
inbyggda ljussensorn läser av ljusstyrkan på 
omgivningsljuset och avgör hur ljus displayen 
ska vara för att du ska kunna se den ordentligt. 
På dagen och i starkt ljus ökar ljusstyrkan 
automatiskt så att du enkelt kan se vad som 
står på displayen trots det starka 
omgivningsljuset. På natten och då ljuset är lågt 
blir displayen mer nedtonad, så att du kan titta 

på den utan obehag och sova utan att störas av 
att klockan lyser.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 
favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.

Anslut och ställ in
När du tar ut klockan ur lådan och ansluter den 
ställer den sig automatiskt. Den intelligenta 
klockan läser in förprogrammerade data och 
ställer in rätt tid enligt standardtidszonen. Om 
du befinner dig i en annan tidszon behöver du 
bara trycka på knappen Time zone så ställer 
klockan in rätt tid. Du behöver inte läsa någon 
användarhandbok eller krångla med olika 
knappar.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.
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Bekvämlighet
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

Behaglig uppvakningsfunktion, Radiolarm/
radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion, Dubbla 
larmtider

• Klocka/version: Digital
• Skärmtyp: 5-siffrig skärm
• Klocka: Reservklocka
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM

Ljud
• Ljudsystem: Mono
• Volymkontroll: ratt
• Uteffekt (RMS): 600 mW

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• Bruttovikt: 0,7 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

245 x 104 x 84 mm
• Produktens mått (B x H x D): 180 x 85 x 76 mm

Effekt
• Antal batterier: 1
• Reservbatteri: CR2032 (medföljer)
• Strömförsörjning: 220-230 V
•
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