
 

 

Philips
Radio cu ceas

CD

AJ3916
Începeţi ziua cu piesa dvs. preferată de pe CD
sau sunete ale naturii preîncărcate
Daţi sens rutinei dvs. zilnice cu sunete inspirate! Radio-ul cu ceas Philips AJ3916 vă permite să 
adormiţi pe muzica de relaxare preîncărcată şi să vă treziţi cu un CD preferat sau cu sunetele 
naturii. Boxele cu unghi stereo larg vă asigură că vă veţi trezi… şi veţi străluci!

Tot ce vă este necesar
• Redaţi CD-uri, CD-R și CD-RW
• Reglaj digital FM/MW pentru posturi prestabilite

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu sunetele naturii, un CD, un post de radio sau o sonerie
• Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
• Oră de alarmă dublă

Ușor de utilizat
• Repetare alarmă
• Ecran LCD cu fundal iluminat
• Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiţi liniștiţi
• Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată



 Treziţi-vă în sunetele naturii
Treziţi-vă cu sunetele naturii, un CD, un post de 
radio sau o sonerie

Gentle Wake
Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor 
normale cu volum presetat este fie prea scăzut 
pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi 
prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o 
melodie preferată, un post de radio sau alarma 
buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, 
pentru a vă trezi ușor.

Repetare alarmă
Repetare alarmă

Ecran LCD cu iluminare din spate
Ecran LCD cu fundal iluminat

Timer Sleep
Timerul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme doriţi 
să ascultaţi muzică sau un post de radio la alegere, 
înainte de a adormi. Este suficient să setaţi limita de 
timp (până la o oră) și să selectaţi postul de radio pe 
care doriţi să-l ascultaţi până ce adormiţi. Aparatul va 
continua să redea muzica pe durata de timp 
selectată, apoi va trece automat în modul Standby 
silenţios și economic. Timerul Sleep vă permite să 
adormiţi în sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi 
nevoit să număraţi oi sau să vă îngrijoraţi la gândul 
consumului de curent electric.

Oră de alarmă dublă
Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de 
alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și 
a doua oră pentru trezirea partenerului.
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Repere
• Culoare iluminare din spate: Alb •
Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• melodii programabile: 20
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM, MW
• Antenă: Antenă FM, Antenă MW

Comoditate
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Oră de alarmă dublă, Repetare alarmă 

(snooze), Resetare alarmă la 24 de ore, Trezire cu 
piesa favorită, Trezire cu sunetele naturii, Alarmă 
CD, Alarmă radio, Alarmă buzzer

• Timer Sleep: Muzică de relaxare, Sunete din natură
• Tip ecran: LCD
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x1W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Diametru difuzor: 2 1/4"

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare principală

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 168 x 92 x 208 mm
• Greutate: 2,4 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

254 x 125 x 199 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2.68 kg
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