
 

 

„Philips“
Laikrodis-radijas

CD

AJ3915
Atsibuskite žadinami mėgstamo 

CD disko melodijų
Puikus garsas iš CD per plačiakampius stereogarsiakalbius, kurie pavers pabudimą tikru 
malonumu.

Jūsų asmeninis žadintuvo skambutis
• CD atkūrimas ir žadinimo melodija
• Dvigubas žadintuvo laikas
• MW / FM imtuvas
• Pabuskite su CD, radijo melodija ar signalu

Paprasta naudoti
• Paprastas žadintuvo / laiko nustatymas
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
• Kartoti signalą nusnūdimui
• apšviestas LCD ekranas
• Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos



 CD atkūrimas ir žadinimo melodija
Atsibuskite su mėgstama CD muzika. Paprasčiausiai 
įdėkite norimą CD diską į savo „Philips“ garso 
sistemos CD grotuvą ir nustatykite žadintuvą žadinti 
su CD muzika. Kai ateis laikas keltis, jūsų „Philips“ 
garso sistema automatiškai paleis groti šį CD.

Dvigubas žadintuvo laikas
„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo 
laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką sau, o kitą 
laiką partneriui pažadinti.

MW / FM imtuvas
MW / FM imtuvas

Pabuskite su CD, radiju arba signalu
Pabuskite su CD, radijo melodija ar signalu

Paprastas žadintuvo / laiko nustatymas
Paprastas žadintuvo / laiko nustatymas

Išsijungimo laikmatis
Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai 
prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar 
pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 
1 val.) ir pasirinkite CD ar radijo stotį, kurios norite 
klausytis prieš užmigdami. Prietaisas gros pasirinktą 
laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją 
taupantį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės 
užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo laidų 
vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl 
švaistomos energijos.

Kartoti signalą
Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ 
radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei 
suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, 
paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite 
toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir 
toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite 
žadintuvą visai.

apšviestas LCD ekranas
apšviestas LCD ekranas

Baterijos rezervas
Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant 
energijos
AJ3915/12

Ypatybės
• Išvesties galia: 2 x 0,8 W RMS
Patogumas
• Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, 

žadintuvas su signalu, CD žadintuvas, radijo 
žadintuvas, kartoti signalą (snausti)

• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Rodomi skaičiai: 4
• Fono spalva: žalia
• Laikrodis: Skaitmeninis, Išjungimo laikmatis
• Laikrodžio patobulinimas: pabuskite su mėgstama 

melodija

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW
• Disko atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM, MW
• Antena: FM antena

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2

Prijungimo galimybė
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Maitinimas
• Akumuliatoriaus įtampa: 9 V
• Baterijos tipas: 6F22 9V
• Maitinimo elementų skaičius: 1
• Maitinimo tipas: AC įvestis

Matmenys
• Bendras svoris: 1,59 kg
• Svoris: 1,3 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 200 mm
• Pakuotės gylis: 197 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 100 mm
• Pakuotės aukštis: 142 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 180 mm
• Pakuotės plotis: 250 mm
•
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