
 

 

Philips
Klokradio met digitale 
tuner

Tijdprojectie

AJ3600
Word stralend wakker!

met tijdprojectie
Omdat iedere dag uniek is, zorgt deze aantrekkelijke Philips-klokradio elke ochtend voor een 
bijzonder begin. Dankzij de tijdprojectiefunctie kunt u de tijd op elk oppervlak weergeven. U 
weet dus meteen hoe laat het is als u wakker wordt! Als dat geen goedemorgen is!

Begin de dag fris en eenvoudig met tijdprojectie
• Tijdprojectie voor een verbazingwekkende tijdweergave
• Roteer en keer het geprojecteerde beeld voor een goede kijkpositie
• Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht

Uw eigen wekker
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Begin de dag op uw manier
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
• Alarmherhaling met snoozetijd



 Tijdprojectie
Met tijdprojectie kunt u op elk oppervlak en vanuit 
ieder hoek de tijd weergeven. Het innovatieve 
projectiesysteem zorgt ervoor dat de tijd altijd op de 
juiste plaats wordt weergegeven. In tegenstelling tot 
conventionele LCD's, laat het negatieve LCD-
scherm licht door zonder opmerkelijke vervorming. 
Een krachtige LED licht de negatieve LCD op om het 
licht binnen een bepaalde afstand weer te geven. Met 
de nauwkeurige lens projecteert de klok de 
afbeelding en stelt zelfs de focus naar wens bij. U 
hoeft dus niet meer op te staan om te kijken hoe laat 
het is, u hoeft alleen maar te kijken!

Het beeld roteren en omkeren
Roteer en keer het geprojecteerde beeld voor een 
goede kijkpositie

Groot verlicht LCD-display
Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle 
belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij 
weinig licht in één oogopslag.

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.

Gentle Wake
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

Sleeptimer
Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of 
radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U 
kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of 
radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in 
slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de 
ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het 
apparaat over op een stroombesparende, stille 
stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met 
uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, 
zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen 
hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Alarm herhalen
Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van 
de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn 
dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen 
wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer 
op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens 
om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U 
kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als 
u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten 
gaan tot u deze echt uitschakelt.
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Kenmerken
• Schermtype: LCD-display • Voedingstype: AC-ingang
•

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 80 mW RMS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 10
• Tunerbereik: FM, MW
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

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

• Kleur van achtergrondverlichting: oranje
• Klokverbeteringen: tijdprojectie
• Schermcijfers: 4
• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Overig: Gebruikershandleiding
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Brutogewicht: 5,5 kg
• Diepte van de verpakking: 614 mm
• Hoogte van de verpakking: 238 mm
• Breedte van de verpakking: 172 mm
• Gewicht: 0,8 kg
• Diepte hoofdunit: 110 mm
• Hoogte hoofdunit: 105 mm
• Breedte hoofdunit: 95 mm

Vermogen
• Batterijtype: AA-batterij (LR6)
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 4
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