
 

 

Philips
Radio cu ceas

CD

AJ3980
Un strop de magie

Radio cu ceas, CD player şi radio digital, afişaj şi alarmă dublă. Ecranul sensibil de mari 
dimensiuni afişează atât ora, cât şi alarma.

Apelul dvs. personal de deșteptare
• Redare CD și piesă pentru trezire
• Tuner digital, posturi presetate

Ușor de utilizat
• Ecran tactil pentru navigare comodă
• Ecran LCD mare pentru înlesnirea citirii
• Afișarea orei pentru alarmă indică ora apelului de trezire
• Oră de alarmă dublă

Începeţi ziua cum doriţi
• Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
• Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată
• Repetare alarmă



 Redare CD și piesă pentru trezire
Treziţi-vă în acordurile muzicii favorite de pe CD. 
Așezaţi CD-ul dorit în CD playerul sistemului audio 
Philips și setaţi alarma să vă trezească în acordurile 
muzicii de pe CD. La ora trezirii, sistemul audio 
Philips va porni automat redarea CD-ului.

Tuner digital, posturi presetate
Tuner digital, posturi presetate

Ecran tactil
Ecranul tactil vă permite controlul dispozitivului prin 
simpla apăsare a butoanelor de pe ecran în locul 
celor fizice. Este suficient să porniţi aparatul, și 
interfaţa cu ecran tactil va fi afișată pe ecranul LCD, 
cu toate opţiunile de control. Controlul prin ecran 
tactil combină tehnologia ecranului LCD cu senzorii 
de presiune și cu un puternic microprocesor digital. 
Când apăsaţi o anumită zonă de pe ecran, semnalul 
este transmis procesorului și comanda este 
executată imediat.

Ecran mare pentru înlesnirea citirii
Ecranul mare facilitează citirea ușoară a conţinutului. 
Acum puteţi citi ora, data și alarma cu ușurinţă, chiar 
de la distanţă. Este ideal pentru persoanele în vârstă 
sau cu deficienţe vizuale.

Afișarea orei pentru alarmă
Afișarea orei pentru alarmă vă indică atât ora curentă 
cât și ora la care este setată alarma. Afișarea 
constantă elimină necesitatea apăsării unui buton 
pentru a verifica dacă alarma a fost setată și pentru 
ce oră. Afișarea orei pentru alarmă vă asigură în 
permanenţă că alarma este setată corect și că vă va 
trezi la ora dorită.

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.

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.

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.

Repetare alarmă
Repetare alarmă
AJ3980/00

Repere
Repetare alarmă (snooze), Timer Sleep, Trezire cu •
Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x500 mW
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 3"
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă AM, Antenă FM
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 15
• Mărci de tunere: AM, FM

Comoditate
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Alarmă CD, Gentle Wake, Alarmă radio, 

piesa favorită
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
• Ceas/Versiune: Digital
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate, Control ecran tactil
• Tip ecran: LCD

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

204 x 174 x 242 mm
• Greutate: 2,5 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
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