
 

 

Philips
Radio Jam

Proyeksi waktu
FM, Penyelarasan digital
Alarm ganda
Menggunakan baterai atau listrik 
AC

AJ3700
Bangun dan bersinarlah!

dengan proyeksi waktu
Setiap hari itu unik bagi Anda, karenanya jam radio Philips yang ramah cocok dijadikan teman 
istimewa di pagi hari. Fitur proyeksi waktunya memancarkan tampilan waktu di permukaan 
mana pun - cukup bangun, buka mata, dan waktu akan terlihat. Setiap pagi menjadi lebih baik

Pagi yang ceria dan mudah diawali dengan proyeksi waktu
• Proyeksi Waktu, cara melihat waktu yang membuka mata Anda
• Putar & balikkan gambar proyeksi untuk memudahkan melihat jam
• Layar LCD backlit yang besar untuk memudahkan melihat jam dalam kondisi remang

Panggilan bangun tidur pribadi Anda
• Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

Awali hari dengan cara unik Anda
• Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa
• Timer tidur untuk tidur mudah diiringi musik favorit
• Mengulang alarm untuk snooze tambahan



 Proyeksi Waktu
Proyeksi waktu membiarkan Anda memproyeksikan 
waktu di semua permukaan dan di berbagai sudut. 
Sistem proyeksi inovatif memastikan waktu akan 
selalu dalam posisi dan orientasi yang tepat. Tidak 
seperti layar LCD konvensional, layar LCD negatif 
memungkinkan cahaya menyala tanpa gangguan yang 
signifikan. Lampu LED yang kuat memancarkan 
cahaya LCD negatif untuk memproyeksikan cahaya 
dalam jarak tertentu. Dengan lensa yang akurat, jam 
memproyeksikan gambar dan bahkan menyesuaikan 
fokus sesuai keinginan Anda. Tak perlu repot bangkit 
untuk mengecek waktu - cukup buka mata saja!

Putar & balikkan gambar
Putar & balikkan gambar proyeksi untuk 
memudahkan melihat jam

Layar LCD backlit yang besar
Layar LCD backlit memastikan tampilan yang mudah 
dan pengoperasian dalam kondisi cahaya rendah, dan 
memberikan informasi yang jelas seketika.

Penyetelan digital dengan prasetel
Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan 
dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan 
frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat 
disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat 
stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang 
menyelaraskan frekuensi secara manual.

Bangun tidur dengan tenang
Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang 
menggunakan volume alarm yang meningkat 
bertahap. Suara alarm normal dengan volume 
prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk 
membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga 
Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih 
dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun 

radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut 
akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah 
yang lembut sampai sangat kencang untuk 
membangunkan Anda secara perlahan.

Timer tidur

Timer tidur membiarkan Anda menentukan berapa 
lama ingin mendengarkan musik, atau stasiun radio 
pilihan Anda, sebelum tidur. Atur batasan waktu 
(hingga 1 jam) dan pilih stasiun radio yang ingin 
didengar ketika Anda hendak tidur. Pengaturan radio 
Philips ini akan terus memainkan musik selama durasi 
yang dipilih, lalu otomatis beralih ke mode daya-
efisien dan siaga diam. Timer Tidur membiarkan 
Anda tertidur dengan suara DJ radio favorit tanpa 
harus menghitung domba, atau khawatir 
menghabiskan banyak daya

Mengulang alarm
Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips 
memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan 
Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan 
tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur 
Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi 
lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm 
setiap sembilan menit sekali sampai Anda 
menonaktifkan alarm.
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Spesifikasi
Jam
• Jenis: Digital
• Format waktu: 24J

Alarm
• Jumlah alarm: 2
• Sumber alarm: Radio FM, Buzzer
• Snooze (ulang alarm): Ya, 9 mnt
• Pengaturan ulang alarm 24 jam
• Timer tidur: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 menit

Tuner/Penerima/Transmisi
• Tuner pita frekuensi: FM
• Jangkauan frekuensi: 87,5 - 108 MHz
• Penyelarasan digital otomatis
• Stasiun prasetel: 5
• Antena: Antena FM

Nyaman
• Jenis layar: Layar LCD
• Warna backlight: putih
• Penyempurnaan layar: Kontrol kecerahan
• Kecerahan layar: Tinggi/ Medium/ Rendah
• Penyempurnaan jam: proyeksi waktu

Suara
• Sistem suara: mono
• Kontrol volume: naik/turun
• Daya output: 80 mW RMS

Daya
• Jenis daya: Masukan AC, dioperasikan baterai
• Jenis baterai: Ukuran AA (LR6)
• Jumlah baterai: 4
• Voltase baterai: 1,5 volt

Dimensi
• Jenis kemasan: D-box
• Dimensi kemasan (PxLxT): 222 x 157 x 95 mm
• Dimensi produk (PxLxT): 88 x 118 x 107 milimeter
• Berat produk: 0,31 kg

Aksesori
• Adaptor AC/DC
• Panduan cepat
• Pamflet Garansi Internasional
•
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