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Kelloradio

Kellonajan heijastus
Digitaalinen FM-viritin
Kaksi herätysaikaa
Paristo- tai verkkovirtakäyttö

AJ3700
Herätys!

kellonajan heijastuksella
Kaikki päivät ovat erilaisia – mutta kätevä Philips-kelloradio on seuranasi joka aamu. 
Kellonajan heijastustoiminto heijastaa ajan mille tahansa alustalle – avaa vain silmäsi ja näet 
ajan heti! Mukavat aamuherätykset ovat nyt entistäkin mukavampia!

Miellyttävä aamu kellonajan heijastustoiminnolla
• Time Projection – kellonaika aina näkyvissä
• Kuvaa voi kiertää ja kääntää kätevästi
• Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

Oma herätystapasi
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää aamuun miellyttävästi
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Jatka unia herätyksen toiston ansiosta



 kellonajan heijastus -toiminto
Kellonajan heijastus (Time Projection) -tekniikalla 
kellonajan voi heijastaa kaikille pinnoille vapaassa 
kulmassa. Innovatiivinen heijastusjärjestelmä 
kohdistaa ja asemoi kellonajan aina selkeästi näkyviin. 
Perinteisistä nestekidenäytöistä poiketen valo kulkee 
negatiivisen Time Projection -nestekidenäytön läpi 
ilman huomattavia vääristymiä. Tehokas LED-valo 
valaisee negatiivisen nestekidenäytön ja heijastaa 
valon tietylle etäisyydelle. Kellon tarkka linssi 
heijastaa kellonajan ja jopa kohdistaa sen valmiiksi. 
Ylös ei tarvitse kömpiä, riittää kun vähän silmiä 
raottaa!

Kuvan kierto ja kääntö
Kuvaa voi kiertää ja kääntää kätevästi

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö
Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on 
helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä 
silmäyksellä.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja 
tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. 
Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka 
kerta.

Hilj. herätys
Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet 
ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, 
jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse 
herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai 
hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät 
rauhallisesti.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi 
määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun 
tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja 
valita kuunneltava radiokanava nukkumaan 
mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista 
määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten 
virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten 
maille tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta 
jää turhaan päälle.

Herätyksen toisto
Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien 
jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. 
Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun 
painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu 
yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina 
siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon 
kokonaan.
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Kohokohdat
• Maailmanlaajuinen takuuvihko
•

Kello
• Tyyppi: Digitaalinen
• Kellonajan muoto: 24 h

Herätys
• Herätyksiä: 2
• Herätysääni: FM-radio, Summeri
• Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 

minuuttia
• 24 tunnin välein toistuva herätys
• Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Taajuusalue: 87,5–108 MHz
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 5
• Antenni: FM-antenni

Helppokäyttöisyys
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

• Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen
• Kelloon tehdyt parannukset: kellonajan heijastus

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 80 mW RMS

Virta
• Virtatyyppi: Verkkovirta, paristo
• Paristotyyppi: AA-koko (LR6)
• Akkujen määrä: 4
• Akun jännite: 1,5 V

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 222 x 157 x 95 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 88 x 118 x 107 mm
• Tuotteen paino: 0,31 kg

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite
• Pikaopas
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