
 

 

Philips
Радиочасовник

AJ4200
Зареждайте мобилния си 

телефон, докато спите
Philips AJ4200 не само ви събужда с любимата ви радиостанция, но и зарежда 
мобилния ви телефон, докато спите. Предлага се с двойна аларма за настройки за 
делник и празник, както и голям LCD дисплей за лесно четене.

Зарядно устройство за батерията
• Зареждайте мобилния си телефон и USB устройството едновременно
• Поддържа основните марки мобилни телефони и USB устройства
• Вградено отделение за съхранение - никога вече не губете своите накрайници за 
свързване

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
• Две различни събуждания за делник и празник
• Нежно повикване за събуждане с увеличаваща се сила на будилника

Лесна употреба
• Цифрова настройка с настроени станции
• Лесен за четене, голям LCD дисплей
• Дата или ден от седмицата



 Събудете се с радио или зумер
Събуждайте се с любимата си музика, 
радиостанция или със звънец. Просто настройте 
алармата на вашето радио с часовник Philips да ви 
събужда със станцията, която сте слушали 
последна, или изберете събуждане със звук на 
звънец. Когато стане време за събуждане, вашето 
радио с часовник Philips автоматично ще включи 
тази станция или ще прозвучи звънецът.

Цифрова настройка с настроени 
станции
Цифровото FM радио предлага допълнителни 
музикални възможности за музикалната колекция 
на вашата аудио система Philips. Просто 
настройте станцията, която искате да зададете, и 
задръжте бутона за настройка, за да запаметите 
честотата. С настройваните станции, които могат 
да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате 
своята любима станция, без да е необходимо да 
настройвате ръчно честотите всеки път.

Двоен будилник
Конструиран за модерния начин на живот, този 
радиочасовник има две аларми, което позволява 
да задавате различни часове за събуждане – за 
работни и почивни дни или за двамата от 
семейството. Настройките на алармите могат да 
се направят за еднакви часове за цялата седмица 
– от понеделник до неделя. Или пък, може да се 
зададе аларма за по-ранно започване в работните 
дни и за приятно излежаване в събота и неделя. 
Каквото и да изберете, тези удобни функции ви 
спестяват грижите да с играете с различните 
часове за събуждане всяка вечер.

Нежно повикване за събуждане
Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на будилника. 
Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила или е прекалено 
тих, за да ви изправи на крака, или е така 
крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. 
Събудете се с избрана от вас музика, 
радиостанция или предупредителен сигнал. 
Силата на нежния тон за събуждане постепенно 
се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да 
може нежно да ви разбуди.
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Акценти
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
Зареждане
• Мобилен телефон: Motorola, Nokia, Samsung, 

Sony Ericsson
• USB устройства: 5 V

Удобство
• Аларми: радиоаларма, аларма със зумер, 24-
часово нулиране на будилника, двоен будилник, 
повторение на алармата (дрямка)

• Часовник: Цифров, таймер за заспиване

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• Обхвати на тунера: FM

Звук
• Звукова система: моно

регулатор (аналогов)

Аксесоари
• Кабели/свързване: AC-DC адаптер
• Други: слушалки, Ръководство за бързо 
инсталиране

• Ръководство за потребителя

Размери
• Дълбочина на основния блок: 132 мм
• Височина на основния блок: 52 мм
• Ширина на основния блок: 180 мм

Мощност
• Тип захранване: вход за променлив ток
•
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