
 

 

Philips
Digitāli regulējams radio 
pulkstenis

Uzlādējiet mobilo ierīci/USB ierīci

AJ4200
Uzlādējiet savu mobilo 

tālruni, kamēr guļat
Philips radio pulkstenis ne tikai jūs pamodina ar iecienītās radio stacijas skaņām, bet arī 
uzlādē mobilo tālruni, kamēr guļat. Tas nāk komplektā ar divu veidu modinātāju ar darba 
dienu un brīvdienu iestatījumiem un lielu šķidro kristālu displeja ekrānu vieglai nolasīšanai.

Darbojas kā akumulatora lādētājs
• Iebūvētajā glabāšanas nodalījumā var glabāt savienotāja uzgaļus
• Uzlādējiet mobilo tālruni un USB ierīces uzreiz
• Atbalsta lielāko daļu mobilo tālruņu zīmolu un USB ierīces

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
• Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Vienkārša lietošana
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• Datuma un nedēļas dienas parādīšana
• Liels LCD displejs vieglai skatīšanai



 Mosties, dzirdot radio vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto 
radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet 
modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai 
pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto 
radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks 
mosties, Philips radio pulkstenis automātiski 
ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru 
vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, 
nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas 
pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai 
radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot 
vajadzīgo frekvenci.

Iebūvēts glabāšanas nodalījums

Šai ierīcei ir iebūvēts glabāšanas nodalījums 
lādētāja savienotāja uzgaļiem, un uzgaļus var 
uzglabāt droši un saudzīgi līdz nākamai 

lietošanas reizei. Turklāt ierīces komplektācijā 
iekļauti liela un maza izmēra uzgaļi dažādiem 
mobilo tālruņu modeļiem, kā arī mini USB 
ierīču savienotājs.

Uzlādējiet 2 ierīces uzreiz

Šo produktu var ērti izmantot kā uzlādes ierīci, 
vienlaikus uzlādējot divas ierīces. Vienkārši 
pirms naktsmiera iespraudiet šo lādētāju 
mobilajā tālrunī un citā USB ierīcē vai divās 
mobilajās vai USB ierīcēs, un ierīces nakts laikā 
tiks uzlādētas.

Atbalsta lielāko daļu mobilo tālruņu

Šis produkts darbojas kā mobilā tālruņa un USB 
ierīces lādētājs, uzlādējot ierīces, kamēr guļat. 
Šī ierīce sniedz papildu ērtības, turklāt tā 
atbalsta lielāko daļu mobilo tālruņu zīmolu un 
to var plaši izmantot.

Datums un nedēļas diena

LCD displejā skaidri tiek parādīts datums un 
nedēļas diena.

Darba dienas/brīvdienu modinātājs

Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. 
Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas 
ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba 
dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus 
iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus 
var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem 
visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai 
arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba 
dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet 
vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. 
Neatkarīgi no izvēlētā varianta šīs ērtās 
funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata 
atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.

Liels LCD displejs

Lielais displejs sniedz iespēju vienkārši nolasīt 
ekrānā redzamo saturu. Tagad bez grūtībām 
varat nolasīt laiku, datumu un modināšanas 
laiku pat no attāluma. Displejs ir ideāli 
piemērots vecāka gada gājuma cilvēkiem vai 
cilvēkiem ar pavājinātu redzi.
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Notiek uzlāde
• Mobilais tālrunis: Motorola, Nokia, Samsung, Sony 

Ericsson
• USB ierīces: 5 V

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: radio modinātāja signāls, 

zummera modinātāja signāls, 24 stundu modinātāja 
atiestate, divējāds modinātāja signāls, modinātāja 
signāla atkārtošana (snaudas režīms)

• Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM antena
• Uztvērēja joslas: FM

Skaņa
• Skaņu sistēma: mono
• Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: AC-DC adapteris
• Citi: austiņas, Īsa lietošanas pamācība
• Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri
• Ierīces dziļums: 132 mm
• Ierīces augstums: 52 mm
• Ierīces platums: 180 mm

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
•
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