
 

 

Philips
Radiobudzik

Wyświetlanie czasu
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Zasilanie sieciowe lub bateryjne

AJ4800
Obudź się i wyświetl godzinę!

dzięki funkcji projekcji
Każdy dzień jest inny, a przyjazny radiobudzik firmy Philips jest wyjątkowym towarzyszem o poranku. 

Funkcja projekcji czasu pozwala na jego wyświetlenie na dowolnej powierzchni — zobaczysz, która jest 

godzina zaraz po otwarciu oczu. Od teraz poranki będą jeszcze przyjemniejsze!

Rześkie poranki zaczynają się od wyświetlenia czasu
• Wyświetlanie czasu w ten sposób, aby nie dało się go przeoczyć
• Obrót i odwrócenie obrazu ułatwia oglądanie
• Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle

Zacznij dzień, jak lubisz
• Radio FM – przyjemność słuchania
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Łagodne budzenie bez stresu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach



 wyświetlanie czasu
Wyświetlanie czasu umożliwia jego projekcję na 
dowolnej powierzchni pod dowolnym kątem. Ten 
nowatorski system projekcji sprawia, że wyświetlany 
czas jest zawsze ustawiony w dobrym kierunku. 
Projekcyjny wyświetlacz LCD różni się od 
tradycyjnych wyświetlaczy tym, że światło 
emitowane przez silną diodę przechodzi przez niego 
bez większych zniekształceń, rzucając obraz na 
pewną odległość. W zegarze można nawet 
regulować ostrość projekcji, posługując się 
obiektywem, przez który jest rzucany obraz. Nie 
trzeba wstawać, by zobaczyć, która jest godzina — 
wystarczy otworzyć oczy!

Obrót i odwrócenie obrazu
Obrót i odwrócenie obrazu ułatwia oglądanie

Tuner radiowy
Dzięki wbudowanemu tunerowi radiowemu FM 
możesz słuchać ulubionej muzyki i wiadomości 
codziennie. Wystarczy dostroić radio, by odbierało 
Twoją ulubioną stację.

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.

Duży wyświetlacz LCD z 
podświetleniem
Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy 
odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia 
przy słabym świetle.

Łagodne budzenie
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za 
słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że 
brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy 
możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej 
muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz 
się łagodnie rozbudzić.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu 
chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed 
zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu 
(maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację radiową, 
której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio firmy 
Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile zostało 
ustawione, a następnie automatycznie przełączy się 
na energooszczędny, cichy tryb gotowości. 
Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas 
słuchania ulubionego prezentera radiowego — bez 
liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

Powtarzanie budzenia
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został 
wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się 
sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, 
wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania 
budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za 
dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. 
Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co 
dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie 
wyłączysz funkcji budzenia.

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w 
możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw 
jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — 
aby obudzić partnera lub partnerkę.
AJ4800/12

Dane techniczne
Zegar
• Typ: Cyfrowy
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny
• Wyświetlacz: LCD

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pasma tunera: Cyfrowe strojenie, FM
• Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
• Liczba zaprogramowanych stacji: 20

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie radiem, 

Godzina podwójnego alarmu, Powtarzanie 
budzenia (drzemka), łagodne budzenie

• Wyłącznik czasowy
• Jasność wyświetlacza: Wysoka/średnia/niska/wył.
• Regulacja głośności: W górę/dół
• Kolor podświetlenia: biały
• Funkcje zegara: projektor godziny

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AA (LR6)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Rodzaj zasilania: Zasilanie sieciowe, zasilanie 

bateryjne
• Napięcie baterii: 1,5 V

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (S x G x W): 76,4 x 100 x 

103,5 mm
• Waga netto: 0,27 kg
• Wymiary opakowania (S x G x W): 210 x 131 x 98 

mm
• Waga brutto: 0,363 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, 
Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 1
•
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