
 

 

Philips
Радио с часовник

AJ3650
Прожектиране навсякъде, по всяко време
с външен датчик на температура
Philips AJ3650 предлага прожектиране - свръхярко през деня и с приглушена светлина през 
нощта, с ясно показване на час, дата и анимации - навсякъде. Неговите интелигентни 
датчици за температура показват температурите вътре и вън - по всяко време.

Навсякъде отлично гледане
• Пълен зрителен ъгъл от 360 градуса
• Прожектира час, дата, температура и анимации
• Избор между свръхярка и приглушена светлина на прожектиране

Започнете деня по ваш начин
• Събуждане със звуци от природата или радио
• Нежно събуждане с увеличаваща се сила на будилника
• Двоен будилник
• Повторение на сигнала за събуждане

Лесна употреба
• Цифрова настройка с настроени станции
• Показване на стайната и външната температура
• Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика



 Събуждане със звуци от природата
няма данни

Нежно събуждане
Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на будилника. 
Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила или е прекалено 
тих, за да ви изправи на крака, или е така 
крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. 
Събудете се с избрана от вас музика, 
радиостанция или предупредителен сигнал. 
Силата на нежния тон за събуждане постепенно 
се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да 
може нежно да ви разбуди.

Повторение на сигнала за събуждане
Повторение на сигнала за събуждане

Цифрова настройка с настроени 
станции
няма данни

Таймер за заспиване
Таймерът за заспиване ви дава възможност да 
решите колко дълго искате да слушате музика или 
радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. 
Просто задайте ограничение на времето (до 1 
час) и изберете CD или радиостанция за слушане 
докато се унесете в сън. Устройството ще 
продължи да свири до зададеното време и след 
това автоматично ще се изключи в икономичен 
тих режим на готовност. Таймерът за заспиване 
ви позволява да заспите с любимия си CD или 
радио диджей, без да броите овце или да се 
тревожите, че хабите енергия.
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Акценти
OUT

• Фоново осветление •
Стаен термометър
• Температурен диапазон: от -20°C до 70°C
• Точност на измерване на температура: 0,1°C

Външен термометър
• Честота на РЧ излъчване: 433 MHz
• Температурен диапазон: от -20°C до 70°C
• Точност на измерване на температура: 0,1°C
• Безжична връзка: 50 метра (на открито)

Звук
• Изходна мощност (RMS): 200 mW
• Звукова система: Моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 15
• Обхвати на тунера: FM
• Антена: FM антена

Удобство
• Аларми: Нежно събуждане, Радиобудилник, 
Повторение на сигнала на будилника (дрямка), 
Двоен будилник, Събуждане със звуци от 
природата

• Цвят на фоновото осветление: Синьо
• Подобрения за часовник: Прожектиране на 
часа, Часовник с резервно захранване

• Часовник/версия: Цифров
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

• Тип на дисплея: LCD
• Таймер за заспиване: Звук от природата, 
Отморяваща музика

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 
потребителя, Гаранционен сертификат, AC-DC 
адаптер

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

184 x 80 x 180 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

95 x 105 x 110 мм
• Тегло: 0,56 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,833 кг

Мощност
• Тип адаптер: 100-240 V, 50/60Hz
• Мрежово захранване
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