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AJ4800
Ébredjen és sugározzon!

időkivetítéssel
Mivel minden nap egyedi, a barátságos Philips órás rádió különleges reggeli társává válhat. 
Időkivetítő funkciójával tetszőleges felületre kivetíthető a pontos idő – ébredjen föl, nyissa 
ki a szemét, és máris láthatja, hogy hány óra van. Így egyre jobb lesz minden reggel.

A szellős, hűvös reggelek az időkivetítéssel kezdődnek
• Időkivetítés a pontos idő tévedhetetlen leolvasására
• Forgassa és fordítsa meg a képet, hogy jobban látható legyen
• Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• Ismétlő ébresztő a további szundításhoz
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni



 Időkivetítés
Az Időkivetítés révén a pontos időt bármilyen 
szögből, bármilyen felületre ki lehet vetíteni. Ez az új 
kivetítési rendszer biztosítja, hogy a pontos idő 
mindig jó helyzetben és irányban legyen látható. A 
hagyományos LCD kijelzőkkel szemben a negatív 
LCD kijelző lehetővé teszi, hogy a fény lényeges 
torzítás nélkül haladjon át. A negatív LCD kijelzőt 
egy erős LED fény világítja meg, és vetíti a fényt 
bizonyos távolságra. Az óra pontos lencséje 
segítségével kivetíti a képet, és még a fókuszt is az Ön 
kedve szerint állítja be. Nem kell felkelni, hogy 
megnézze az időt – csak nyissa ki a szemét!

Forgassa és fordítsa meg a képet
Forgassa és fordítsa meg a képet, hogy jobban látható 
legyen

FM hangolóegység
A beépített FM hangolóegység segítségével minden 
nap élvezheti rádióállomásán a kedvenc dalait vagy a 
híreket. Egyszerűen csak hangoljon a kívánt 
állomásra.

Digitális hangolás programhelyekkel
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa 
lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. 
A beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat 
minden alkalommal.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással
A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható 
és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett 
is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen 
szempillantás alatt.

Kíméletes ébresztő
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az 
előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők 
vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő 
hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább 
kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra 
vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő 
hangereje a csöndestől az egészen magasig 
fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

Elalváskapcsoló

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig 
szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy 
rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy 
időhatárt (max. 1 óra), majd válasszon rádióállomást, 
amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips 
rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a 
lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, 
csendes készenléti üzemmódra vált. Az 
Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je 
hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, 
sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Ismétlő ébresztő
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a 
visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de 
még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az 
Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. 
Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog 
szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés 
végleges kikapcsolásáig kilenc percenként 
akárhányszor megnyomhatja.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési 
idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt 
az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.
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Műszaki adatok
Óra
• Típus: Digitális
• Időformátum: 12 órás, 24 órás
• Bemutatókarton: LCD

Ébresztés
• Ébresztések száma: 2
• Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc
• Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Hangolási sávok: Digitális hangolás, FM
• Frekvenciasáv: 87,5 - 108 MHz
• Beállítható állomások száma: 20

Kényelem
• Ébresztők: Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, 

Kettős ébresztési idő, Riasztás ismétlése 
(szundítás), Kíméletes ébresztő

• Elalváskapcsoló
• Kijelző fényereje: Erős/Közepes/Gyenge/

Kikapcsolva
• Hangerőszabályzás: Fel/Le
• Háttérfény színe: fehér
• Továbbfejlesztett órafunkciók: időkivetítés

Tápellátás
• Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Akkumulátor típusa: AA méretű (LR6)
• Elemek száma: 4
• Táplálás típusa: AC bemenet, elemes használat
• Elemfeszültség: 1,5 V

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 76,4 x 100 x 

103,5 mm
• Nettó tömeg: 0,27 kg
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 210 x 

131 x 98 mm
• Bruttó tömeg: 0,363 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors 

üzembe helyezési útmutató, Felhasználói 
kézikönyv, Garancialevél

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 1
•
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