
 

 

Philips
Klockradio med digital 
mottagare

Ladda mobiltelefon/USB-enhet

AJ4200
Ladda mobiltelefonen 

medan du sover
Philips klockradio väcker dig inte bara med ljudet från din favoritradiokanal, utan den 
laddar också din mobiltelefon medan du sover. Den har två larm med inställningar för 
vardagar och veckoslut och en stor LCD-skärm för enkel avläsning.

Även en batteriladdare
• Inbyggt förvaringsutrymme – hjälper dig att hålla reda på anslutningskontakterna
• Ladda mobiltelefon och USB-enhet samtidigt
• Stöd för vanliga mobiltelefonmärken och USB-enheter

Starta dagen som du vill
• Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
• Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Lättanvänd
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Visning av datum och veckodag
• Stor LCD-skärm för enkel visning



 Vakna till radio eller ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en 
larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips 
på att väcka dig med den radiokanal du senast 
lyssnade på eller välj att bli väckt med en 
larmsignal. När väckningstiden inträffar 
aktiveras radiokanalen eller larmsignalen 
automatiskt på Philips-klockradion.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 
favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.

Inbyggt förvaringsutrymme

Den här funktionen, utformad med ett inbyggt 
förvaringsutrymme, ser till att kontakterna 
förvaras säkert och prydligt tills du ska använda 
dem igen. Den levereras t.o.m. med stora och 

små kontakter för olika mobiltelefoner samt 
med en anslutning för mini-USB-enheter.

Ladda 2 enheter samtidigt

Den här praktiska produkten är även en 
laddningsenhet, vilket gör att du kan ladda två 
apparater på samma gång. Anslut bara din 
mobiltelefon och en annan USB-enhet eller två 
av varje innan du lägger dig för att sova. Dina 
apparater laddas upp under natten och är klara 
att använda när du vaknar.

Stöd för vanliga mobiltelefoner

Produkten fungerar som en laddare för 
mobiltelefon och USB-enhet, och laddar 
apparaterna medan du sover. Den här 
praktiska funktionen kan användas med de 
flesta stora mobiltelefonmärkena.

Datum och veckodag

LCD-skärmen visar datum och veckodag 
tydligt – kasta bara en blick.

Veckodags-/veckoslutsalarm

Den här klockradion har designats med dagens 
moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel 
larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika 
larmtider för veckodagar och helger eller ha 
olika larminställningar för olika personer. 
Larminställningarna kan skräddarsys och du 
kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du 
kan också ställa in larmet på tidig väckning 
måndag-fredag och på sovmorgon på lördag 
och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här 
funktionen att du slipper besväret att strula 
med olika larmtider varje natt.

Stor LCD-skärm

Med den stora skärmen kan du enkelt läsa vad 
som står. Du kan lätt se tid, datum och larm, 
även från längre avstånd. Den passar perfekt 
för äldre och personer med nedsatt syn.
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Laddning
• Mobiltelefon: Motorola, Nokia, Samsung, Sony 

Ericsson
• USB-enheter: 5 V

Bekvämlighet
• Larm: radiolarm/radioväckning, larmsignal, 24-

timmars larmåterställning, dubbelt larm, 
repeterande larm (insomningsfunktion)

• Klocka: Digital, insomningsfunktion

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Radioband: FM

Ljud
• Ljudsystem: mono
• Volymkontroll: ratt (analog)

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Övrigt: hörlur, Snabbstartguide
• Bruksanvisning

Mått
• Huvudenhet, djup: 132 mm
• Huvudenhet, höjd: 52 mm
• Huvudenhet, bredd: 180 mm

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång
•
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