
 

Philips
Radiobudík

AJ3650
Projekce kdekoliv a kdykoliv

s bezdrátovým venkovním senzorem teploty
Přístroj Philips AJ3650 obsahuje mimořádně jasnou projekci ve dne a jemné ztlumené 
světlo v noci, takže zobrazuje čas, datum a animace jasně, a to kdekoliv. Chytrý tepelný 
senzor také umožňuje zobrazení vnitřní a vnější teploty - kdykoliv.

Dokonalé sledování kdekoliv
• Úhel sledování celých 360°
• Projekce času, data, teploty a animací
• Volitelná velmi jasná nebo tlumená světelná projekce

Začněte den podle sebe
• Probouzejte se za zvuků přírody nebo rádia
• Jemné buzení se sílící hlasitostí
• Dvojité buzení
• Opakovat buzení

Snadné použití
• Digitální tuner VKV s předvolbami
• Zobrazení pokojové a venkovní teploty
• Přednastavená relaxační hudba vás pokojně uspí
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
 



 Probouzejte se za zvuků přírody
není k dispozici

Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením pomocí 
postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk 
signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš 
tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně 
hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze 
spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro 
příjemné probuzení.

Opakovat buzení
Opakovat buzení

Digitální tuner VKV s předvolbami

Digitální rádio VKV nabízí další hudbu k vaší hudební 
kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit 
stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, 
stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj 
zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými 
rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, 
můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž 
byste pokaždé museli manuálně ladit.

Časovač

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete 
poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou 
rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový 
interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete 
při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat 
v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky 
přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou 
spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání 
s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez 
počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.
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Přednosti
• Budíky: Jemné buzení, Buzení rádiem, Opakované • Napájení ze sítě: Ano
•

Vnitřní teploměr
• Rozsah teplot: -20 °C až 70 °C
• Schopnost rozlišení teploty: 0,1 °C

Venkovní teploměr
• Přenosový kmitočet RF: 433 MHz
• Rozsah teplot: -20 °C až 70 °C
• Schopnost rozlišení teploty: 0,1 °C
• Bezdrátový přenos: 50 m (otevřený prostor)

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 200 mW
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočný

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 15
• Pásma tuneru: VKV
• Anténa: Anténa VKV

Pohodlí

buzení (funkce snooze), Dvojité buzení, 
Probouzejte se za zvuků přírody

• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Modrá
• Vylepšení hodin: Projekce času, Zálohování hodin
• Hodiny/verze: Digitální
• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Typ displeje: LCD
• Časovač: Zvuky přírody, Relaxační hudba

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, 

Záruční list, Napájecí adaptér stř./stejnosm.

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 184 x 80 x 180 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 95 x 105 x 110 mm
• Hmotnost: 0,56 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,833 kg

Spotřeba
• Typ adaptéru: (100 - 240 V, 50/60 Hz)
Specifikace
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