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AJ3980
Um toque de magia

Rádio relógio com leitor de CD e sintonizador digital com ecrã prático e alarme duplo. 
O ecrã táctil grande e fácil de ler apresenta a hora actual e a hora de alarme.

O seu serviço de despertar pessoal
• Reprodução de CD/faixa de despertar
• Sintonia digital e pré-sintonias

Fácil de utilizar
• Ecrã táctil para uma navegação fácil
• Visor LCD de maiores dimensões para uma leitura fácil
• O Visor de Alarme mostra a hora de despertar
• Alarme duplo

Comece o dia à sua maneira
• Despertar suave com um volume de alarme que vai aumentando de intensidade
• Temporizador para adormecer ao som da sua rádio favorita
• Repetir Alarme



 Reprodução de CD/faixa de despertar
Acorde com o seu CD favorito. Basta colocar o CD 
que preferir no leitor de CD do seu sistema de som 
Philips e acertar o despertador para despertar com 
música do CD. Ao chegar a hora definida, o seu 
sistema de som Philips inicia automaticamente a 
reprodução do CD.

Sintonia digital e pré-sintonias
Sintonia digital e pré-sintonias

Ecrã táctil
O controlo através do Ecrã táctil permite controlar 
o equipamento bastando premir os botões no ecrã 
em vez dos botões físicos do aparelho. Basta ligar o 
dispositivo e o interface de utilizador é apresentado 
no visor LCD com todas as opções de controlo. O 
controlo do ecrã táctil combina a tecnologia do visor 
LCD com sensores de pressão e um potente 
microprocessador digital. Quando prime com o 
dedo uma área específica do ecrã, o respectivo sinal 
é enviado para o processador e o comando é 
imediatamente executado.

Visor grande para uma leitura fácil
O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo 
no ecrã. Agora, pode ver as horas, data e alarme 
facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas 
mais velhas ou com problemas de visão.

Visor de Alarme
O Visor de Alarme mostra a hora actual e a hora em 
que o alarme soa. Este formato de apresentação 
evita que tenha de premir um botão para verificar se 
o alarme foi definido e a que horas irá soar. O Visor 
de Alarme garante sempre que o alarme está 
correctamente definido e que irá acordá-lo à hora 
que pretende.

Alarme duplo
O sistema de áudio Philips inclui dois tempos de 
alarme. Defina um tempo de alarme para o acordar 
e o outro tempo de alarme para acordar outra 
pessoa .

Despertar suave
Comece o seu dia acordando suavemente com um 
volume de alarme que aumenta gradualmente. Os 
sons de alarme normais com um volume predefinido 
são demasiado baixos para o acordar ou então são 
demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação de 
rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do 
alarme de despertar aumenta gradualmente de um 
volume baixo subtil para um volume suficientemente 
elevado para o acordar suavemente.

Temporizador
O temporizador permite-lhe decidir durante quanto 
tempo pretende ouvir uma música ou estação de 
rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um 
limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou 
estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O 
sistema continua a reprodução durante o tempo 
seleccionado e, em seguida, activa automaticamente 
um modo de standby económico e silencioso. O 
temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD 
ou estação preferidos sem ter de se preocupar ou 
desperdiçar energia.

Repetir Alarme
Repetir Alarme
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Destaques
CD, Despertar suave, Despertador com Rádio, •
Som
• Potência de saída (RMS): 2x500 mW
• Sistema de som: Estéreo
• Diâmetro do altifalante: 3"
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 15
• Bandas do Rádio: AM, FM

Comodidade
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Alarme com 

Repetir alarme (snooze), Temporizador, Acordar 
com faixa favorita

• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Âmbar
• Relógio/Versão: Digital
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade, Controlo por ecrã táctil
• Tipo de Ecrã: LCD

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

204 x 174 x 242 mm
• Peso: 2,5 kg

Potência
• Alimentação eléctrica
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