
 

 

Philips
Rádiobudík

AJ3650
Projekcia kdekoľvek a kedykoľvek

so snímačom vonkajšej teploty
Model Philips AJ3650 je vybavený extrémne jasnou projekciou pre deň aj jemným 
tlmeným svetlom pre noc, ktorá jasne zobrazuje čas, dátum a animácie – kdekoľvek. Jeho 
inteligentné snímače teploty zobrazujú aj vnútornú a vonkajšiu teplotu – kedykoľvek.

Perfektné sledovanie kdekoľvek
• Uhol pohľadu plných 360 stupňov
• Premieta čas, dátum, teplotu a animácie
• Voliteľná extrémne jasná alebo tlmená svetelná projekcia

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa so zvukmi prírody alebo rádia
• Jemné zobudenie so zvyšujúcim sa tónom budíka
• Duálny čas budenia
• Opakovaný budík

Jednoduché používanie
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Zobrazenie teploty vo vnútri a vonku
• Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s vašou obľúbenou hudbou



 Zobuďte sa so zvukmi prírody
nie je k dispozícii

Jemné zobudenie
Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne 
sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s 
prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na 
zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa 
náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. 
Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej 
hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka 
jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne 
nízkej na znesiteľne vysokú, aby Vás jemne prebudila.

Opakovaný budík
Opakovaný budík

Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami
Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti 
pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. 
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej 
frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových 
staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý 
prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste 
museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Časovač vypnutia
Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho 
chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú 
stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte 
časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si CD alebo 
stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. 
Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného 
času a potom sa automaticky prepne do energeticky 
úsporného tichého pohotovostného režimu. 
Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri 
obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania 
ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.
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Hlavné prvky
OUT

budík (zdriemnutie), Duálny čas budenia, • Napájanie zo siete
•

Interiérový teplomer
• Rozsah teploty: -20 °C až 70 °C
• Rozlíšenie teploty: 0,1 °C

Exteriérový teplomer
• Prenosová frekvencia RF: 433 MHz
• Rozsah teploty: -20 °C až 70 °C
• Rozlíšenie teploty: 0,1 °C
• Bezdrôtový prenos: 50 metrov (otvorený priestor)

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 200 mW
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 15
• Upevnenia tuneru: FM
• Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Jemné zobudenie, Rádiobudík, Opakovaný 

Prebudenie zvukmi prírody
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Modré
• Ďalšie zlepšenia hodín: Časová projekcia, Záložné 

hodiny
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
• Typ displeja: displej LCD
• Časovač vypnutia: Zvuk prírody, Relaxačná hudba

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Potvrdenie záruky, Adaptér AC/DC

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 184 x 80 x 180 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

95 x 105 x 110 mm
• Hmotnosť: 0 56 kg
• Váha vrátane balenia: 0,833 kg

Príkon
• Typ adaptéra: 100 - 240 V, 50/60 Hz
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