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FM, digitální ladění
Duální budík
Baterie nebo střídavý proud

AJ4800
Stačí se probudit a otevřít oči!

s projekcí času
Každý den je pro vás jedinečný. Příjemný radiobudík Philips vám bude dělat ranní 
společnost. Funkce projekce času promítne časový údaj na libovolný povrch – po 
probuzení stačí jen otevřít oči a víte, kolik je hodin. Vaše rána budou ještě příjemnější.

Svěží a příjemná rána začínají s projekcí času
• Projekce času vám ukáže správný čas, jen otevřete oči
• Otočte nebo převraťte promítaný obraz pro lepší čitelnost
• Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle

Začněte den podle sebe
• Tuner FM pro poslech rádia
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
• Opakovat buzení pro další odložené buzení
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu



 Projekce času
Funkce Projekce času umožňuje promítnout čas na 
libovolný povrch pod libovolným úhlem. Nový 
projekční systém zajišťuje, že časový údaj bude vždy 
umístěn a orientován správně. Na rozdíl od 
konvenčních LCD displejů umožňuje negativní LCD 
displej průchod světla téměř bez zkreslení. 
Osvětlením displeje pomocí výkonných diod LED je 
dosaženo projekce v určité vzdálenosti. Pomocí 
kvalitního objektivu promítnou hodiny časový údaj a 
dokonce nastaví zaostření tak, aby vás výsledek 
potěšil. Už nemusíte vstávat, abyste zjistili, kolik je 
hodin. Stačí otevřít oči!

Otočit nebo převrátit obraz
Otočte nebo převraťte promítaný obraz pro lepší 
čitelnost

Tuner FM
Vestavěný tuner FM vám umožní každodenní poslech 
oblíbených skladeb nebo zpráv z vaší rozhlasové 
stanice. Stačí pouze naladit stanici, kterou chcete 
poslouchat.

Digitální tuner s předvolbami
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím 
a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do 
paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte 
snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by 
bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Velký podsvícený LCD displej
Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a 
obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje 
jasné informace.

Jemné buzení
Začněte den správně jemným probuzením pomocí 
postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk 
signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš 
tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně 
hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze 
spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro 
příjemné probuzení.

Časovač

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete 
poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou 
rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový 
interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete 
při usínání poslouchat. Rádio Philips bude 
pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se 
automaticky přepne do pohotovostního režimu 
s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. 
Časovač umožňuje usínání s oblíbeným 
moderátorem rozhlasové stanice bez počítání 
oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Opakovat buzení
Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík 
Philips funkcí odloženého buzení. Když budík 
zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku 
spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko 
opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po 
devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko 
opakovaného buzení můžete mačkat každých devět 
minut až do naprostého vypnutí budíku.

Duální budík

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. 
Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho 
partnera.
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Specifikace
Hodiny
• Typ: Digitální
• Formát času: 12hodinový, 24hodinový
• Displej: LCD

Budík
• Počet buzení: 2
• Časovač: 15/30/60/90/120 min
• Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa FM
• Pásma tuneru: Digitální ladění, FM
• Frekvenční rozsah: 87,5–108 MHz
• Počet předvoleb stanic: 20

Pohodlí
• Budíky: Signál budíku, Buzení rádiem, Dvojité 

buzení, Opakované buzení (funkce snooze), Jemné 
buzení

• Časovač: Ano
• Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký/Vypnuto
• Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů
• Barva podsvětlení: bílá
• Vylepšení hodin: projekce času

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Typ baterie: Velikost AA (LR6)
• Počet baterií: 4
• Typ zdroje: Vstup AC, provoz na baterie
• Napětí baterie: 1,5 V

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

76,4 × 100 × 103,5 mm
• Čistá hmotnost: 0,27 kg
• Rozměry balení (Š x H x V): 210 × 131 × 98 mm
• Hrubá hmotnost: 0,363 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská 
příručka, Záruční list

Reproduktory
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