
 

 

Philips
Radiobudík s digitálním 
laděním

Nabíjení mobil. telefonů a USB zař.

AJ4200
Nabíjejte během spánku 

svůj mobilní telefon
Radiobudík Philips vás nejen probudí oblíbenou rádiovou stanicí, ale také, zatímco spíte, 
nabíjí váš mobilní telefon. Je vybaven dvojím budíkem s nastavením pro všední dny a 
víkend a velkým LCD displejem, který usnadňuje čtení.

Dvojitý, slouží jako nabíječka baterií
• Vestavěná přihrádka pro uložení koncovek konektorů
• Nabíjejte mobilní telefon a USB zařízení najednou
• Podporuje hlavní značky mobilních telefonů a zařízení USB

Začněte den podle sebe
• Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
• Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Snadné použití
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Displej s datem a dnem v týdnu
• Velký displej LCD pro snadné prohlížení



 Buzení rozhlasem nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové 
stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál 
na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili 
poslechem stanice, kterou jste poslouchali 
naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. 
Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips 
automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

Vestavěná přihrádka pro uložení

Přístroj byl navržen s vestavěnou přihrádkou 
pro uložení koncovek konektorů nabíječky. 
Tato funkce zaručuje, že jsou koncovky 
bezpečně a úhledně uloženy k dalšímu použití. 
Je dokonce dodáván s velkými a malými 

koncovkami pro různé modely mobilních 
telefonů a také s konektorem pro mini USB 
zařízení.

Současné nabíjení 2 zařízení

Výrobek pohodlně zdvojuje nabíjecí zařízení, 
čímž umožňuje nabíjení až dvou přístrojů 
zároveň. Stačí večer před spaním připojit 
mobilní telefon a další USB zařízení nebo dva 
od každého z nich a vaše přístroje budou ráno 
tak nabité, jako vy po ranním probuzení.

Podporuje hlavní mobilní telefony

Výrobek slouží jako nabíječka mobilního 
telefonu a USB zařízení a napájí je, zatímco 
spíte. Tato funkce vám přináší skvělé pohodlí a 
kvůli lepší použitelnosti podporuje hlavní 
značky mobilních telefonů.

Datum a den v týdnu

LCD displej na první pohled zobrazuje datum a 
den v týdnu.

Budík s nastavením na všední dny a 
víkend

Tento radiobudík, navržený pro moderní 
životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je 
možné nastavit různé časy buzení pro pracovní 
dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro 
páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý 
týden od pondělí do neděle. Případně si 
můžete nastavit budík na dřívější vstávání 
v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco 
o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější 
buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným 
funkcím si ušetříte problémy s nastavováním 
budíku každý večer.

Velký LCD displej

Velký displej umožňuje snadnou čitelnost 
obsahu na obrazovce. Nyní si můžete lehce 
přečíst čas, datum a budík, dokonce i ze 
vzdálenosti. Je ideální pro seniory nebo 
zrakově postižené.
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Nabíjení
• Mobilní telefon: Motorola, Nokia, Samsung, Sony 

Ericsson
• Zařízení USB: 5 V

Pohodlí
• Budíky: Buzení rádiem, Signál budíku, 24 hodinový 

cyklus, duální budík, Opakovat buzení (funkce 
snooze)

• Hodiny: Digitální, Časovač

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: anténa VKV
• Pásma tuneru: VKV

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Jiné: sluchátka, Stručný návod k rychlému použití
• Uživatelský manuál: Ano

Rozměry
• Hloubka hlavní jednotky: 132 mm
• Výška hlavní jednotky: 52 mm
• Šířka hlavní jednotky: 180 mm

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC
•
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