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Začněte den se svou oblíbenou skladbou na disku CD
nebo nahranými zvuky přírody
Dejte význam denní rutině inspirujícími zvuky! Radiobudík Philips AJ3916 vás uspí pomocí
nahrané relaxační hudby a probudí oblíbeným diskem CD nebo zvuky přírody. Širokoúhlé
stereofonní reproduktory zajišťují, že vstanete... a budete zářit!
Vše, co potřebujete
• Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
• Digitální ladění předvoleb stanic VKV/SV
Začněte den podle sebe
• Probouzejte se za zvuků přírody, disku CD, rozhlasové stanice nebo signálem
• Jemné buzení se sílící hlasitostí
• Dvojité buzení
Snadné použití
• Opakovat buzení
• Podsvětlený LCD displej
• Přednastavená relaxační hudba vás pokojně uspí
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
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Radiobudík
CD

Specifikace
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, Anténa SV

Pohodlí

• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: Dvojité buzení, Opakované buzení (funkce
snooze), 24 hodinový cyklus, Vstávejte při své
oblíbené skladbě, Probouzejte se za zvuků přírody,
Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem,
Signál budíku
• Časovač: Relaxační hudba, Zvuky přírody
• Typ displeje: LCD
• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Barva podsvětlení: Bílý

Přednosti
Zvuk
•
•
•
•

Výstupní výkon (RMS): 2 x 1 W
Zvukový systém: Stereo
Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
Průměr reproduktoru: 2 1/4"

Probouzejte se za zvuků přírody
není k dispozici

Jemné buzení

Reproduktory

• Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

• Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm

Spotřeba

• Napájení ze sítě: Ano

Rozměry

•
•
•
•

Rozměry výrobku (Š x V x H): 168 x 92 x 208 mm
Hmotnost: 2,4 kg
Rozměry balení (Š x V x H): 254 x 125 x 199 mm
Hmotnost včetně balení: 2,68 kg

•

Začněte den správně jemným probuzením pomocí
postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk
signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš
tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně
hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze
spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení
s postupně sílící hlasitostí, která přechází
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro
příjemné probuzení.

Opakovat buzení
Opakovat buzení

Podsvětlený LCD displej
Podsvětlený LCD displej

Časovač

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.

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

