
 

 

Philips
Rádio Relógio

AJ4200
Carregue o seu telemóvel 

enquanto dorme
O AJ4200 da Philips não só o desperta ao som da sua estação de rádio favorita como 
também carrega o seu telemóvel enquanto dorme. Inclui um alarme duplo com definições de 
dias de semana e de fim-de-semana e um visor LCD grande para uma leitura sem esforço.

Funciona também como carregador de pilhas
• Carregue o seu telemóvel e dispositivo USB de uma só vez
• Compatível com a maioria das marcas de telefone e dispositivos USB
• Compartimento de arrumação incorporado - nunca perca as pontas do conector

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
• Alarme duplo com definições de dias de semana e de fim-de-semana
• Despertar suave com volume de alarme crescente

Fácil de utilizar
• Sintonia digital FM com pré-sintonias
• Visor LCD grande de leitura fácil
• Apresentação da data e dia da semana



 Acorde com o rádio ou aviso sonoro
Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou 
de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio 
relógio Philips para acordar com a estação de rádio 
que ouviu por último ou escolha acordar com um 
sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o 
rádio relógio Philips liga automaticamente a estação 
de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Sintonia digital FM com pré-sintonias
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no sistema de 
áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja 
programar e premir e manter premido o botão de 
programação para memorizar a frequência. Com 
estações de rádio predefinidas que podem ser 
gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Alarme duplo
Concebido tendo em vista os estilos de vida 
modernos, este rádio relógio tem uma função de 
alarme dupla que permite definir diferentes alarmes 
para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo 
variar as definições do alarme para casais. As 
definições do alarme podem ser personalizadas para 
as mesmas horas de alarme durante toda a semana, 
de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o 
alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para 
poder ficar na cama mais tempo aos sábados e 
domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função 
poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para 
cada noite.

Despertar suave
Despertar suave com volume de alarme crescente
AJ4200/12

Destaques
• Diâmetro do altifalante: 2"
Carregamento
• Telemóvel: Motorola, Nokia, Samsung, Sony 

Ericsson
• Dispositivos USB: 5 V

Comodidade
• Alarmes: Alarme duplo, Despertador com Rádio, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Reinício do 
alarme todas as 24 horas, Repetir alarme (snooze)

• Relógio/Versão: Digital
• Temporizador

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena FM
• Bandas do Rádio: FM

Som

• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Pontas de conector: Mini USB, Motorola, Nokia 

(grande), Nokia (pequeno), Sony Ericsson
• Manual de início rápido
• Manual do Utilizador

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

180 x 52 x 132 mm

Potência
• Alimentação eléctrica
•
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