
 

 

Philips
Radiobudzik z cyfrowym 
strojeniem

Ładowanie telefonu/urządzenia USB

AJ4200
Ładowanie telefonu komórkowego 

podczas snu
Radiobudzik firmy Philips nie tylko obudzi Cię muzyką z ulubionej stacji radiowej, ale także naładuje 

przez noc Twój telefon komórkowy. Jest wyposażony w funkcję podwójnego alarmu, dzięki czemu 

można ustawić inny sygnał budzenia na dzień roboczy i na weekend. Posiada również duży, czytelny 

wyświetlacz LCD.

Dodatkowa funkcja ładowania akumulatorów
• Wbudowany schowek do przechowywania końcówek złącz
• Możliwość jednoczesnego ładowania telefonu komórkowego i urządzenia USB
• Obsługa najpopularniejszych telefonów komórkowych i urządzeń USB

Zacznij dzień, jak lubisz
• Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
• Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia
• Łagodne budzenie bez stresu

Łatwa obsługa
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Wyświetlanie daty i dnia tygodnia
• Duży wyświetlacz LCD daje lepszą widoczność



 Budzenie radiem lub brzęczykiem

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji 
radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. 
Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w 
radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję 
budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej 
stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy 
nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy 
Philips automatycznie włączy stację radiową 
lub włączy brzęczyk.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową 
oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Wbudowany schowek

Wbudowany schowek na końcówki złącz 
ładowarki zapewnia bezpieczne i wygodne 
przechowywanie. Końcówki złącz dostępne są 
w różnych rozmiarach i pasują do różnych 

telefonów komórkowych. Zestaw zawiera 
również złącze do urządzeń z portem mini-
USB.

Możliwość jednoczesnego ładowania 
dwóch urządzeń

Ten produkt zapewnia jednoczesne ładowanie 
dwóch urządzeń. Wystarczy podłączyć telefon 
komórkowy i jedno urządzenie USB albo dwa 
telefony i dwa urządzenia USB i zostawić na 
noc, a Twoje cacka będą pełne energii, 
podobnie jak Ty rankiem po przebudzeniu.

Obsługa najpopularniejszych telefonów 
komórkowych

Ten produkt pozwala wygodnie ładować 
telefon komórkowy i urządzenie USB, gdy 
śpisz. Zapewnia obsługę telefonów 
komórkowych większości producentów.

Wyświetlanie daty i dnia tygodnia

Wyświetlacz LCD wyraźnie wyświetla datę i 
dzień tygodnia.

Alarm codzienny/weekendowy

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o 
aktywnych użytkownikach prowadzących 
nowoczesny tryb życia, został wyposażony w 
podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne 
godziny budzenia na dni powszednie i 
weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla 
dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę 
budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do 
piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni 
powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać 
do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz 
dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek 
wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika 
codziennie wieczorem.

Duży wyświetlacz LCD

Duży wyświetlacz ułatwia czytelność 
zawartości wyświetlanej na ekranie. Teraz 
możesz łatwiej odczytać godzinę, datę i czas 
alarmu, nawet z długiej odległości. Jest to 
idealne rozwiązanie dla osób starszych lub z 
wadą wzroku.
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Ładowanie
• Telefon komórkowy: Motorola, Nokia, Samsung, 

Sony Ericsson
• Urządzenia USB: 5 V

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie radiem, budzenie brzęczykiem, 

Dobowe kasowanie budzika, podwójny alarm, 
powtarzanie budzenia (drzemka)

• Zegar: Cyfrowe, wyłącznik czasowy

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pasma tunera: UKF

Dźwięk
• Sprzęt nagłaśniający: mono
• Regulator głośności: obrotowy (analogowy)

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Inne: słuchawka, Skrócona instrukcja obsługi
• Instrukcja obsługi

Wymiary
• Głębokość jednostki centralnej: 132 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 52 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 180 mm

Zasilanie
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
•
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