
 

 

Philips
Radiobudzik

płyta CD

AJ3980
Dotyk magii

Radiobudzik z odtwarzaczem CD i tunerem cyfrowym, wyposażony w wygodny ekran i 
dwa alarmy. Na dużym i czytelnym ekranie dotykowym wyświetlane są godziny obu 
alarmów.

Osobisty budzik
• Odtwarzanie CD i ścieżka budzenia
• Cyfrowe strojenie z pamięcią

Łatwość użytkowania
• Ekran dotykowy ułatwia sterowanie
• Większy wyświetlacz LCD jest bardziej czytelny
• Wyświetla na ekranie godzinę, na którą ustawiony jest budzik
• Godzina podwójnego alarmu

Zacznij dzień, jak lubisz
• Łagodne budzenie dzwonkiem o narastającej głośności
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Powtarzanie budzenia



 Odtwarzanie CD i ścieżka budzenia
Budź się przy ulubionej muzyce. Wystarczy, że 
włożysz wybraną płytę CD do odtwarzacza w 
zestawie audio firmy Philips i ustawisz budzenie 
muzyką z płyty CD. Gdy nadejdzie godzina budzenia, 
zestaw automatycznie włączy odtwarzanie płyty.

Cyfrowe strojenie z pamięcią
Cyfrowe strojenie z pamięcią

Ekran dotykowy
Ekran dotykowy umożliwia sterowanie urządzeniem 
przez naciskanie przycisków wyświetlanych na 
ekranie, a nie tych, które się fizycznie znajdują na 
urządzeniu. Gdy tylko włączysz urządzenie, na 
ekranie zostanie wyświetlony interfejs użytkownika 
ze wszystkimi opcjami sterowania urządzeniem. 
Ekran dotykowy stanowi połączenie technologii 
wyświetlania LCD z czujnikami nacisku oraz 
wydajnym mikroprocesorem. Po naciśnięciu palcem 
określonego miejsca na ekranie, do procesora 
zostaje przekazany odpowiedni sygnał i polecenie 
jest od razu wykonane.

Duży, czytelny wyświetlacz
Duży wyświetlacz ułatwia czytelność zawartości 
wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej 
odczytać godzinę, datę i czas alarmu, nawet z długiej 
odległości. Jest to idealne rozwiązanie dla osób 
starszych lub z wadą wzroku.

Wyświetlacz czasu budzenia
Wyświetlacz godziny budzenia pokazuje godzinę 
bieżącą i godzinę, na którą ustawiony jest alarm. Stałe 
wyświetlanie eliminuje konieczność naciskania 
przycisku w celu sprawdzenia, czy budzik został 
ustawiony i o której godzinie się włączy. 
Wyświetlacz godziny budzenia cały czas przypomina, 
że budzik został ustawiony poprawnie i zadziała o 
właściwej godzinie.

Godzina podwójnego alarmu
Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w 
możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw 
jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą – 
aby obudzić partnera lub partnerkę.

łagodne budzenie
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za 
słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że 
brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy 
możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej 
muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz 
się łagodnie rozbudzić.

Wyłącznik czasowy
Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu 
chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed 
zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu 
(maksymalnie 1 godzina) i wybrać płytę CD lub stację 
radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Sprzęt 
będzie grał przez tyle czasu, na ile został ustawiony, 
a następnie automatycznie się wyłączy do 
energooszczędnego, cichego trybu gotowości. 
Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać przy ulubionej 
płycie lub didżeju, nie licząc owiec i nie martwiąc się 
zużyciem prądu.

Powtarzanie budzenia
Powtarzanie budzenia
AJ3980/00

Zalety
łagodne budzenie, Budzenie radiem, Powtarzanie •
Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2x500 mW
• System dźwięku: Stereo
• Średnica głośnika: 7,5 cm
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu 

UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 15
• Pasma tunera: UKF, UKF

Udogodnienia
• Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy, Budzenie 
ulubioną ścieżką

• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja 

jasności, Sterowanie za pomocą ekranu 
dotykowego

• Typ wyświetlacza: LCD

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

204 x 174 x 242 mm
• Waga: 2,5 kg

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe
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