
 

 

Philips
Klockradio med digital 
mottagare

Extra ljusstark tidsprojektion

AJ3650
Projektion var som helst, när som helst

med extra ljusstark projektion
Philips klockradio har extra ljusprojektion på dagen och mild belysning på natten. Tid, 
datum och animeringar visas tydligt – var som helst. Den smarta temperatursensorn visar 
temperaturen inomhus och utomhus – när som helst.

Perfekt visning var som helst
• Vid projiceringsvinkel för enkel visning varsomhelst
• Visar tid, datum, temperatur och animationer
• Visningskomfort med ljusstyrkeinställning för projektion

Starta dagen som du vill
• Vakna till naturens ljud och få en behaglig morgonupplevelse
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Repeterande larm för extra snooze

Lättanvänd
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Temperaturvisning för både inom- och utomhustemperatur
• Förinställd avslappningsmusik gör att du somnar lugnt
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik



 Vid projiceringsvinkel
Vid projiceringsvinkel för enkel visning 
varsomhelst

Visar tid och datum
Visar tid, datum, temperatur och animationer

Ljusstyrkeinställning för projektion
Visningskomfort med ljusstyrkeinställning för 
projektion

Vakna till naturens ljud
Vakna till naturens ljud och få en behaglig 
morgonupplevelse

Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt 
till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga 
väckarklockor med inställd volym har antingen 
för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt 
högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att 
vakna till din favoritmusik, radiostation eller 
alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis 
från svag till någorlunda hög för att väcka dig 
försiktigt.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.

Repeterande larm

För att du inte ska försova dig har Philips-
klockradion en snoozefunktion. Om larmet 
ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt 
enkelt på knappen för repeterande larm och 
somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet 
igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för 
repeterande larm var nionde minut tills du 
slutligen stänger av larmet helt.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 
favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.

Temperaturvisning

Lättillgänglig väderinformation. Philips 
klockradio ger dig den mest aktuella 
temperaturen. Dess smarta temperatursensor 
visar utomhustemperaturen.

Förinställd avslappningsmusik

Slappna av eller somna till rofyllda ljud. Philips 
klockradio är förinstallerad med ett antal 
avslappnade musikstycken. Välj mellan t.ex. 
regnskurar, havsvågor eller spa-musik att njuta 
av.

Insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur 
länge du vill lyssna på musiken eller radion 
innan den ska stängas av. Du ställer bara in 
tiden (högst två timmar) och väljer den CD-
skiva eller radiokanal som du vill lyssna på 
medan du slappnar av. Musiken/radion 
kommer att fortsätta spela under den tid som 
du angett för att sedan stängas av i ett 
energisparande vänteläge. 
Insomningsfunktionen gör att du kan somna in 
till din favoritmusik eller radiokanal utan att 
behöva räkna får eller tänka på 
strömförbrukningen.
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Inomhustermometer
• Temperaturintervall: -20 °C till 70 °C
• Temperaturupplösning: 0,1 °C

Termometer för utomhusbruk
• RF-överföringsfrekvens: 433 MHz
• Temperaturintervall: -20 °C till 70 °C
• Temperaturupplösning: 0,1 °C
• Trådlös överföring: 50 meter (öppen yta)

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Volymkontroll: ratt (analog)
• Uteffekt: 200 mW

Mottagare/mottagning/sändning
• Kanalförinställningar: 15
• Radioband: FM
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Bekvämlighet
• Larm: behaglig uppvakningsfunktion, radiolarm/

radioväckning, repeterande larm 
(insomningsfunktion), dubbelt larm

• Färg på bakgrundsbelysning: blå
• Klocka: Digital
• Klocka: tidsprojektion, reservklocka, naturljud, 

avslappningsmusik, vakna till naturljud
• Skärmförbättringar: ljusstyrkeinställning
• Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Bruttovikt: 0,833 kg
• Pakethöjd: 180 mm
• Paketbredd: 80 mm
• Paketbredd: 184 mm
• Vikt: 0,56 kg
• Huvudenhet, djup: 63 mm
• Huvudenhet, höjd: 116 mm
• Huvudenhet, bredd: 163 mm

Effekt
• Adaptertyp: 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Strömtyp: AC-ingång
•
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