
 

 

Philips
Радио с часовник

CD

AJ3915
Събудете се с любимата 

си CD песен
Чудесен звук от CD с широкоъгълни стерео тонколони превръща събуждането в 
удоволствие!

Вашето персонално събуждане
• CD възпроизвеждане и песен за събуждане
• Двоен будилник
• MW/FM тунер
• Събудете се с компактдиск, с радиопредаване или зумер

Лесна употреба
• Лесна настройка на часа/будилника
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
• Повторение на сигнала за събуждане
• LCD дисплей със задно осветление
• Резервна батерия



 CD възпроизвеждане и песен за 
събуждане
Събуждайте се със своята любима музика от 
компактдиск. Просто поставете желания 
компактдиск в CD плейъра на вашата 
аудиосистема Philips и нагласете будилника да ви 
събужда с музика от компактдиск. Като настъпи 
часът за събуждане, вашата аудиосистема Philips 
автоматично ще започне изпълнението на този 
компактдиск.

Двоен будилник
Аудио системата Philips има възможност за две 
настроени аларми. Настройте един час за своето 
събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.

MW/FM тунер
MW/FM тунер

Събуждане с компактдиск, радио, 
зумер
Събудете се с компактдиск, с радиопредаване 
или зумер

Лесна настройка на часа/будилника
Лесна настройка на часа/будилника

Таймер за заспиване
Таймерът за заспиване ви дава възможност да 
решите колко дълго искате да слушате музика или 
радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. 
Просто задайте ограничение на времето (до 1 
час) и изберете CD или радиостанция за слушане 
докато се унесете в сън. Устройството ще 
продължи да свири до зададеното време и след 
това автоматично ще се изключи в икономичен 
тих режим на готовност. Таймерът за заспиване 
ви позволява да заспите с любимия си CD или 
радио диджей, без да броите овце или да се 
тревожите, че хабите енергия.

Повторение на сигнала за събуждане
За да се пребори с успиването, радиочасовникът 
Philips има функция за подремване. Ако алармата 
се включи, но искате да поспите още малко, 
натиснете веднъж бутона за повторение на 
алармата и продължете да спите. След девет 
минути алармата ще се включи отново. Можете 
да продължите да натискате бутона за 
повторение на алармата на всеки девет минути, 
докато я изключите окончателно.

LCD дисплей с фоново осветление
LCD дисплей със задно осветление

Резервна батерия
Резервна батерия
AJ3915/12

Акценти
• Изходна мощност (RMS): 2 x 0,8 W
Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: Събуждане с любима песен, 24-часово 
нулиране на будилника, Аларма със зумер, CD 
аларма, Радиобудилник, Повторение на сигнала 
на будилника (дрямка), Таймер за заспиване

• Тип на дисплея: LCD
• Цифри на дисплея: 4
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: Зелено

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• програмируеми песни: 20
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
мелодия, Повторно възпроизвеждане, 
Разбъркано възпроизвеждане

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM, MW
• Антена: FM антена

Звук

• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

• Диаметър на високоговорителя: 2 1/4"

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход, 3,5 мм

Мощност
• Мрежово захранване: ДА
• Напрежение на батерията: 9 V
• Тип батерия: 6F22
• Брой на батериите: 1

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

180 x 100 x 200 мм
• Тегло: 1,3 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

250 x 142 x 197 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,59 кг
•
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