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ord wakker met uw favorie
W te
CD-nummer.
Dankzij de geweldige CD-geluidsweergave via de stereo bassreflex-luidsprekers wordt 

u prettig wakker.

Uw eigen wekker
• CD afspelen en radio
• AM/FM-tuner

Eenvoudig te gebruiken
• Het grote LCD-display vereenvoudigt de functiekeuze
• Tweevoudig alarm
• Noodstroomvoorziening

Begin de dag op uw manier
• Geleidelijk toenemend alarmvolume voor aangepaste alarmvolumes
• Moeiteloos in slaap vallen op uw favoriete muziek
• Alarm herhalen
Philips
Klokradio

CD
AJ3910
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pecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
orden gewijzigd.
andelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke 
hilips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
lle rechten voorbehouden.
ww.philips.com
Geluid
• Geluidssysteem: Stereo
• Diameter van de luidspreker: 3 inch
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 500 mW
• Volumeregeling: Volume omhoog/omlaag

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen: nee
• Voorkeurzenders: 0
• Tunerbereik: AM, FM

Convenience
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, CD-alarm, geleidelijk toenemend 
alarmvolume, Radio alarm, Alarm herhalen 

(snooze), Sleeptimer, Word wakker met uw 
favoriete nummer, Weekend sleeper

• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondlicht: Oranje, Groen
• Klok/versie: Digitaal
• Verbeteringen weergeven: Helderheidsregeling, 

Bediening via touchscreen
• Displaytype: LCD

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

151 x 158 x 198 mm
• Gewicht: 1,8 kg

Voeding
• Netstroom
•
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D afspelen en radio

root LCD-display
ia het grote LCD-display kunt u gemakkelijk door de 
erschillende bedieningsopties bladeren en dankzij de 
chtergrondverlichting van het scherm kunt u uw 
huisbioscoop ook in het donker bedienen. Zo kunt u 
lles goed in oog houden.

eleidelijk toenemend alarmvolume
et geleidelijk toenemend alarmvolume is een 

nstelbare volumeregeling voor uw wekker, die u 
achtjes wakker maakt bij een volume naar keuze 
odat u niet wakker schrikt. U kunt een begin- en 
indvolume naar keuze instellen, en uw CD, radio of 
oemer alarm zal u zachtjes wakker maken terwijl het 
olume geleidelijk toeneemt. Met de rustige wekfunctie 
unt u het alarmvolume gemakkelijk instellen.

leeptimer
leeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen 
oelang u naar uw favoriete muziek of radiostation wilt 

uisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet 
maximaal 1 uur) en een CD of radiozender waar u 
aar wilt luisteren voordat in slaap valt. Deze muziek 
al gedurende de vooraf ingestelde tijd worden 
fgespeeld en gaat vervolgens over in een 
troombesparende, stille stand-by modus. Met 
leeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio 
J op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te 

ellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig 
troomverbruik.

larm herhalen

M/FM-tuner

oodstroomvoorziening

weevoudig alarm
For preview purpose only

AJ3910/00C

Technische specificaties Productkenmerken

Klokradio
CD  


