
 

 

Philips
Klokradio met digitale 
tuner

Mobiele telefoon/USB-apparaat 

opladen

AJ4200
Uw mobieltje opladen 

terwijl u slaapt
Deze Philips-klokradio wekt u niet alleen met uw favoriete radiostation, maar laadt ook 
uw mobiele telefoon op terwijl u slaapt. Met dubbel alarm voor werkdagen en het 
weekend en een groot, eenvoudig af te lezen LCD-scherm.

Ook te gebruiken als batterijoplader
• Geïntegreerde opbergruimte: nooit meer zoeken naar aansluitpluggen
• Mobiele telefoon en USB-apparaat tegelijkertijd opladen
• Ondersteunt mobiele telefoons van bekende merken en USB-apparaten

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Gebruiksvriendelijk
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Weergave van datum en dag
• Groot LCD-scherm voor duidelijke weergave



 Word wakker met radio of zoemer

Wakker worden met het geluid van uw 
favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft 
alleen maar het alarm in te stellen op uw 
Philips-klokradio om gewekt te worden met de 
laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u 
kiezen voor een zoemeralarm. Als het 
wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-
klokradio automatisch de radiozender in of 
wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender 
wilt instellen en houd de knop voor 
voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie 
op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan 
om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Geïntegreerde opbergruimte

De geïntegreerde opbergruimte voor de 
aansluitpluggen van uw oplader zorgt ervoor 
dat de pluggen veilig en netjes worden 
opgeborgen. De oplader wordt geleverd met 

grote en kleine pluggen voor verschillende 
modellen mobiele telefoons en een aansluiting 
voor mini-USB-apparaten.

Twee apparaten tegelijk opladen

Dit product functioneert tevens als 
oplaadapparaat, zodat u maximaal twee 
gadgets tegelijk kunt opladen. Sluit voordat u 
gaat slapen uw mobiele telefoon en een ander 
USB-apparaat aan, of twee van elk, en uw 
gadgets zijn 's ochtends als u wakker wordt net 
zo opgeladen als u zelf.

Ondersteunt mobiele telefoons van 
bekende merken

Het product functioneert als oplader voor uw 
mobiele telefoon en USB-apparaat en laadt uw 
gadgets op terwijl u slaapt. Deze handige 
functie ondersteunt mobiele telefoons van 
bekende merken voor een grotere 
toepasbaarheid.

Datum en dag

Op het LCD-scherm ziet u in een oogopslag 
wat de datum en de dag van de week is.

Wekfunctie voor weekdagen en het 
weekend

Deze moderne klokradio heeft een dubbele 
alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden 
kunt instellen voor weekdagen en het weekend 
of zelfs verschillende wektijden voor u en uw 
partner. De wektijden kunt u naar wens 
instellen: dezelfde wektijden voor de hele 
week van maandag tot en met zondag of een 
vroege wektijd voor de weekdagen van 
maandag tot en met vrijdag en een lekker late 
wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook 
kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet 
langer elke avond een andere wektijd in te 
stellen.

Groot LCD-scherm

Dankzij het grote scherm is de inhoud van het 
scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de 
tijd, datum en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs 
vanaf een afstand. Dit is ideaal voor oudere 
personen of visueel gehandicapten.
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Opladen
• Mobiele telefoon: Motorola, Nokia, Samsung, Sony 

Ericsson
• USB-apparaten: 5 V

Comfort
• Alarmfuncties: Radio-alarm, Zoemeralarm, 24-uur 

reset van alarmfunctie, Tweevoudig alarm, Alarm 
herhalen (snooze)

• Klok: Digitaal, Sleeptimer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbereik: FM

Geluid
• Geluidssysteem: mono
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
• Overig: Hoofdtelefoon, Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Diepte hoofdunit: 132 mm
• Hoogte hoofdunit: 52 mm
• Breedte hoofdunit: 180 mm

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
•
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