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Vstávejte při své oblíbené
skladbě z CD.
Skvělý zvuk z CD díky rozšířenému stereo efektu dělá ze vstávání příjemný zážitek!
Vaše osobní buzení
• Přehrávání CD, stopa pro buzení
• Dvojité buzení
• Tuner SV / VKV
• Buzení diskem CD, rozhlasovou stanicí nebo signálem
Snadné použití
• Snadné nastavení budíku/času
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
• Opakovat buzení
• Podsvětlený LCD displej
• Záložní baterie

AJ3915/12

Radiobudík
CD

Specifikace
Pohodlí

• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: Vstávejte při své oblíbené skladbě, 24
hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení
prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem,
Opakované buzení (funkce snooze), Časovač
• Typ displeje: LCD
• Počet znaků displeje: 4
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Zelené

Přehrávání zvuku

• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• programovatelné skladby: 20
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět,
Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat
Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV, SV
• Anténa: Anténa VKV

Zvuk

Přednosti
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Průměr reproduktoru: 2 1/4"

Přehrávání CD, stopa pro buzení

• Vestavěné reproduktory: 2

Vstávejte s oblíbenou hudbou z CD. Jednoduše dejte
své oblíbené CD do přehrávače audiosystému Philips
a nastavte budík na buzení hudbou z CD. Jakmile
nastane čas buzení, audiosystém Philips začne toto
CD automaticky přehrávat.

Možnosti připojení

Dvojité buzení

Reproduktory

• Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm

Spotřeba
•
•
•
•

Napájení ze sítě: Ano
Napětí baterie: 9 V
Typ baterie: 6F22
Počet baterií: 1

Rozměry

• Rozměry výrobku (Š x V x H):
180 x 100 x 200 mm
• Hmotnost: 1,3 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 250 x 142 x 197 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,59 kg

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení.
Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho
partnera.

Tuner SV / VKV
Tuner SV / VKV

Buzení diskem CD, rádiem nebo
signálem

Buzení diskem CD, rozhlasovou stanicí nebo
signálem

Snadné nastavení budíku/času
Snadné nastavení budíku/času

•

Časovač

• Výstupní výkon (RMS): 2 x 0,8 W

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete
poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou
rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový
interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete
při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat
v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky
přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou
spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání
s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez
počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Opakovat buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík
Philips funkcí odloženého buzení. Když budík
zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku
spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko
opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po
devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko
opakovaného buzení můžete mačkat každých devět
minut až do naprostého vypnutí budíku.

Podsvětlený LCD displej
Podsvětlený LCD displej

Záložní baterie
Záložní baterie
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