
 

 

Philips
Rádio Relógio

AJ3650
Projecte em qualquer lado, a qualquer hora
com sensor de temperatura exterior
O Philips AJ3650 projecta durante o dia e obscurece durante a noite, proporcionando 
uma apresentação clara da hora, data e animações – em qualquer lado. Os sensores 
inteligentes medem as temperaturas interior e exterior – a qualquer hora.

Imagem perfeita onde quer que esteja
• Ângulo de visão de 360º
• Projecta a hora, data, temperatura e animações
• Projecção seleccionável: ultra-brilhante ou obscurecida

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da natureza ou da rádio
• Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
• Alarme duplo
• Repetir Alarme

Fácil de utilizar
• Sintonia digital FM com pré-sintonias
• Apresentação da temperatura interior/exterior
• A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso
• Temporizador para adormecer ao som da sua rádio favorita



 Acorde ao som da natureza
Acorde ao som da natureza ou da rádio

Despertar suave
Comece o seu dia acordando suavemente com um 
volume de alarme que aumenta gradualmente. Os 
sons de alarme normais com um volume predefinido 
são demasiado baixos para o acordar ou então são 
demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação de 
rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do 
alarme de despertar aumenta gradualmente de um 
volume baixo subtil para um volume suficientemente 
elevado para o acordar suavemente.

Repetir Alarme
Repetir Alarme

Sintonia digital FM com pré-sintonias
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no sistema de 
áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja 
programar e premir e manter premido o botão de 
programação para memorizar a frequência. Com 
estações de rádio predefinidas que podem ser 
gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Temporizador
O temporizador permite-lhe decidir durante quanto 
tempo pretende ouvir uma música ou estação de 
rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um 
limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou 
estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O 
sistema continua a reprodução durante o tempo 
seleccionado e, em seguida, activa automaticamente 
um modo de standby económico e silencioso. O 
temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD 
ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou 
desperdiçar energia.
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Destaques
OUT

• Retroiluminação •
Termómetro interior
• Limite de temperaturas: -20 °C a 70 °C
• Resolução de temperatura: 0,1 °C

Termómetro exterior
• Frequência de transmissão RF: 433 MHz
• Limite de temperaturas: -20 °C a 70 °C
• Resolução de temperatura: 0,1 °C
• Transmissão sem fios: 50 metros (espaço aberto)

Som
• Potência de saída (RMS): 200 mW
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 15
• Bandas do Rádio: FM
• Antena: Antena FM

Comodidade
• Alarmes: Despertar suave, Despertador com 

Rádio, Repetir alarme (snooze), Alarme duplo, 
Acorde ao som da natureza

• Cor da retroiluminação: Azul
• Melhoramentos do Relógio: Projecção da hora, 

Relógio de Segurança
• Relógio/Versão: Digital
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade
• Tipo de Ecrã: LCD
• Temporizador: Sons da natureza, Música para 

descontrair

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, 

Certificado de garantia, Adaptador CA-CC

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

184 x 80 x 180 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

95 x 105 x 110 mm
• Peso: 0,56 kg
• Peso incl. Embalagem: 0,833 kg

Potência
• Tipo de adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz
• Alimentação eléctrica
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