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Радио с часовник

CD

AJ3916
Започнете деня с любимия си запис от компактдиск
или заредените звуци от природата
Добавете смисъл към ежедневието си с вдъхновени звуци! Радиочасовникът Philips AJ3916 ви 

помага да заспивате със заредена музика за релаксация и да ставате любимия си запис от 

компактдиск или звуци от природата. Широкоъгълните стерео високоговорители ви гарантират, 

че ще ставате с чудесно настроение!

Всичко, което ви трябва
• Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW
• FM/MW цифрова настройка за настроени станции

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се със звуци от природата, радиопредаване или зумер
• Нежно събуждане с увеличаваща се сила на будилника
• Двоен будилник

Лесна за употреба
• Повторение на сигнала за събуждане
• LCD дисплей със задно осветление
• Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика



 Събуждане със звуци от природата
няма данни

Нежно събуждане
Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на будилника. 
Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила или е прекалено 
тих, за да ви изправи на крака, или е така 
крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. 
Събудете се с избрана от вас музика, 
радиостанция или предупредителен сигнал. 
Силата на нежния тон за събуждане постепенно 
се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да 
може нежно да ви разбуди.

Повторение на сигнала за събуждане
Повторение на сигнала за събуждане

LCD дисплей с фоново осветление
LCD дисплей със задно осветление

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.

Двоен будилник
Двоен будилник
AJ3916/12

Акценти
• Цвят на фоновото осветление: бял
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 
песен, Повторно изпълнение, Разбъркано 
възпроизвеждане

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

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: Двоен будилник, Повторение на 
сигнала на будилника (дрямка), 24-часово 
нулиране на будилника, Събуждане с любима 
песен, Събуждане със звуци от природата, CD 
аларма, Радиобудилник, Аларма със зумер

• Таймер за заспиване: Отморяваща музика, Звук 
от природата

• Тип на дисплея: LCD
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
• 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

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

168 x 92 x 208 мм
• Тегло: 2,4 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

254 x 125 x 199 мм
• Тегло вкл. опаковката: 2,68 кг
•
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