
 

 

Philips
Rádio relógio

Projecção da hora
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Alimentação a bateria ou CA

AJ3700
Acordar e ver as horas!

com projecção da hora
Cada dia é único, o agradável rádio relógio da Philips é uma companhia especial para todas as manhãs. 

A funcionalidade de projecção da hora reflecte as horas em praticamente qualquer superfície - acorde, 

abra os olhos e verá de imediato as horas! As suas manhãs são simplesmente melhores

Inícios de manhã suaves e fáceis com projecção da hora
• Projecção da Hora para poder ver sempre as horas
• Rodar e inverter a projecção da imagem para uma melhor visualização
• Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz

O seu serviço de despertar pessoal
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Comece o dia à sua maneira
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco



 Projecção da Hora
A Projecção da Hora permite projectar a hora em 
qualquer superfície e em qualquer ângulo. O sistema 
inovador de projecção garante que a hora está 
sempre correctamente posicionada e orientada. Ao 
contrário dos visores LCD convencionais, o visor 
LCD negativo permite que a luz passe sem sofrer 
distorções significativas. Um potente LED ilumina o 
LCD negativo para projectar a luz a uma 
determinada distância. Com a sua objectiva precisa, 
o relógio projecta a imagem e ajusta a focagem de 
acordo com as suas preferências. Não é necessário 
levantar-se para verificar as horas, basta abrir os 
olhos!

Rodar e inverter a imagem
Rodar e inverter a projecção da imagem para uma 
melhor visualização

Grande visor LCD retroiluminado
O visor LCD garante uma visualização e utilização 
fáceis em condições de pouca luz e fornece 
informações nítidas de forma instantânea.

Sintonização dig. c/ programação estaç.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, 
premir e manter o botão de programação premido 
para memorizar a frequência. Através das estações 
de rádio programadas que podem ser guardadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de rádio 
preferida sem necessitar de sintonizar manualmente 
as frequências.

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.

Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto 
tempo pretende ouvir música - ou uma estação de 
rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta 
definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher 
uma estação de rádio para ouvir enquanto 
adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir 
durante o período seleccionado e, em seguida, muda 
automaticamente para um modo de espera 
economizador e silencioso. O temporizador 
permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de 
rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se 
preocupar com desperdícios de energia

Repetir Alarme
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio 
Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o 
alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta 
premir uma vez o botão de repetição do alarme e 
voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta 
a tocar. Pode continuar a premir o botão de 
repetição do alarme a cada nove minutos até o 
desligar totalmente.
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Especificações
Relógio
• Tipo: Digital
• Formato das horas: 24 h

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Fonte de alarme: rádio FM, Sinal sonoro
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Reinício do alarme a cada 24 horas
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 5
• Antena: Antena FM

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LCD
• Cor da retroiluminação: branco
• Melhoramentos do ecrã: controlo da luminosidade
• Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
• Melhoramentos do relógio: projecção da hora

Som
• Sistema de som: mono
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: 80 mW RMS

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada de CA, alimentação a 

pilhas
• Tipo de bateria: Tamanho AA (LR6)
• Número de pilhas: 4
• Voltagem da pilha: 1,5 V

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 222 x 157 x 

95 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 88 x 118 x 

107 mm
• Peso do produto: 0,31 kg

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Manual de início rápido
• Folheto de garantia mundial
•
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