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AJ3916
Börja dagen med din favoritlåt

eller förinspelade naturljud
Börja dagen med inspirerande ljud! Med klockradion Philips AJ3916 kan du somna in till 
förinspelad avslappnande musik och vakna till din favorit-cd eller naturljud. 
Stereohögtalarna ser till att du vaknar med ett leende!

Allt du behöver
• Spela CD, CD-R och CD-RW
• Digital FM-/MW-mottagare för förinställda kanaler

Starta dagen som du vill
• Vakna till naturens ljud, CD, radiokanal eller ljudsignal
• Behaglig väckning med stigande alarmvolym
• Dubbla larmtider

Lättanvänd
• Repeterande larm
• Bakgrundsbelyst LCD-display
• Förinställd avslappningsmusik gör att du somnar lugnt
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik



 Vakna till naturens ljud
saknas

Behaglig uppvakningsfunktion
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en 
gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor 
med inställd volym har antingen för lågt ljud för att 
väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar 
alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, 
radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från 
svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Repeterande larm
Repeterande larm

Bakgrundsbelyst LCD-display
Bakgrundsbelyst LCD-display

Insomningsfunktion
Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge 
du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska 
stängs av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) 
och väljer den CD-skiva eller radiostation som du vill 
lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion 
kommer att fortsätta spela under den tid som du 
angett för att sedan stängas av i ett energisparande 
vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan 
somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att 
behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Dubbla larmtider
Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en 
larmtid för att väcka dig och den andra till din 
partner.
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Funktioner
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit •
Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Programmerbara spår: 20
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM
• Antenn: FM-antenn, AM-antenn

Bekvämlighet
• Klocka/version: Digital
• Larm: Dubbla larmtider, Repeterande larm 

(insomningsfunktion), 24-timmars 
larmåterställning, Vakna till ditt favoritspår, Vakna 
till naturljud, CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 
Larmsignal

• Insomningsfunktion: Avslappningsmusik, Naturljud
• Skärmtyp: LCD
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Högtalardiameter: 2,25 tum

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar
• Aux-in: Line-in, 3,5 mm

Effekt
• Nätström

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 168 x 92 x 208 mm
• Vikt: 2,4 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

254 x 125 x 199 mm
• Vikt inkl. förpackning: 2,68 kg
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