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Acorde e sorria!

Com Projeção da hora
Como o dia a dia é único para você, o AJ3600 de fácil utilização é uma companhia 
especial. Seu recurso de Projeção da hora destaca o mostrador em qualquer superfície - 
acorde, abra os olhos e veja a hora! O bom-dia ficou ainda melhor!

Manhãs felizes começam com a projeção da hora
• Um jeito incrível de informar a hora
• Gire e inverta a imagem projetada para melhor visualização
• Amplo display LCD iluminado, para mais fácil visualização em ambientes com baixa 

luminosidade

Seu serviço de despertador pessoal
• Sintonia digital com pré-sintonizações

Comece o dia à sua maneira
• Despertador suave com volume de alarme gradativo
• Timer de desl. automático para adormecer ao som de sua música favorita
• Repetir alarme
 



 Projeção da hora
A Projeção da hora permite projetar a hora em 
qualquer superfície ou ângulo. O inovador sistema 
de projeção garante corretos posicionamento e 
orientação da hora. Ao contrário dos displays LCD, 
o display LCD negativo permite a passagem da luz 
sem distorção significativa. Um LED potente ilumina 
o LCD negativo, para projetar a luz a uma 
determinada distância. Com sua lente precisa, o 
relógio projeta a imagem e ajusta o foco de acordo 
com sua conveniência. Você não precisa se levantar 
para ver a hora - é só abrir os olhos!

Gire e inverta a imagem
Gire e inverta a imagem projetada para melhor 
visualização

Amplo display LCD iluminado

Amplo display LCD iluminado, para mais fácil 
visualização em ambientes com baixa luminosidade

Sintonia digital com pré-sintonizações
Sintonia digital com pré-sintonizações

Despertador suave

Comece bem o dia acordando tranqüilamente com 
um volume de alarme que aumenta gradativamente. 
Os toques de alarmes convencionais com volume 
predefinido são muito baixos para acordá-lo ou são 
tão desagradáveis que o fazem pular da cama 
bruscamente. Desperte ao som de sua música, 
estação de rádio ou campainha de alarme favoritas. 
O volume do alarme do despertador suave aumenta 
de modo gradativo, de muito baixo a razoavelmente 
alto, despertando-o suavemente.

Timer deslig. automático

Com o Timer de desligamento automático, você 
decide por quanto tempo deseja ouvir CD ou uma 
estação de rádio. Defina um limite de horário (até 1 
hora) e faça sua escolha. O aparelho continuará a 
reprodução pelo tempo determinado e se desligará 
automaticamente, passando a um modo de espera 
silencioso e econômico. O Timer de desligamento 
automático permite que você durma ouvindo seu 
CD ou DJ favorito, sem preocupações.

Repetir alarme
Repetir alarme
AJ3600/78

Especificações
Som
• Potência de saída (RMS): 80mW
• Sistema de áudio: mono
• Diâmetro do alto-falante: 2,5"
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 10
• Faixas do sintonizador: FM, MW

Praticidade
• Alarmes: Zerar alarme 24 h, Campainha de alarme, 

Despertador suave, Rádio despertador, Repetir 
alarme, Timer de desligamento automático

• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Laranja
• Aprimoramentos do relógio: Projeção da hora
• Relógio/versão: Digital
• Dígitos do visor: 4
• Aprimoramentos do display: Controle de brilho
• Tipo de display: Tela de cristal líquido

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Manual do usuário, Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

222 x 100 x 158 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

95 x 105 x 110 mm
• Peso: 0,7 kg
• Peso, incluindo embalagem: 0,44 kg

Alimentação
• Tipo de bateria: AA, LR6
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Alimentação
• Nº de baterias: 4
•

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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