
 

 

Philips
Radiobudík s digitálním 
laděním

Vícebarevné náladové osvětlení

FM, digitální ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku

AJ5000
Dejte svému dni barvu

pomocí vícebarevného náladového osvětlení
Vyjádřete svůj smysl pro styl elegantními hodinami Philips AJ5000/12 na nočním stolku, 
které nabízejí kromě vzhledu mnoho dalšího. Po zapojení automaticky nastaví správný čas 
a pomocí mnohabarevných světel navodí správnou náladu.

Navrženo pro vaši ložnici
• Vícebarevná náladová světla, která ladí s vaším stylem
• Ovládání barevných smyček nebo požadovaných náladových osvětlení

Začněte den podle sebe
• Probouzejte se s hudbou, puštěným rozhlasem nebo bzučákem doplněným o náladové 

osvětlení
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Opakovat buzení pro další odložené buzení

Snadné použití
• Zapojení a automatické nastavení času
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
• Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení



 Vícebarevná náladová světla

Barva a osvětlení mohou ovlivnit vaše pocity. 
Jedna kombinace vás může posílit, jiná 
uklidňuje. Barevná světla jsou také 
nepopiratelně atraktivní a mohou oživit 
libovolnou místnost. Tento radiobudík je 
vybaven vícebarevnými náladovými světly, 
která umí vytvořit více jak 32 000 barevných 
tónů, ze kterých si můžete vybrat ten, který 
právě odpovídá vaší náladě nebo doplňkům.

Ovladač barvy náladových světel
Náladové světlo umí přehrávat různé barvy ve 
smyčkách, při kterých si vychutnáte zářivé 
osvětlení. Světla lze také zastavit na konkrétní 
oblíbené barvě nebo barvě odpovídající vaší 
místnosti či náladě.

Probouzejte se do náladového osvětlení

Začněte každý den co nejlépe probuzením dle 
svého gusta. Probudit vás může bzučák nebo 
vybraná melodie, případně vaše oblíbené rádio. 
Při zazvonění bzučáku se může rozsvítit také 
náladové osvětlení, které celkovou příjemnou 
náladu ještě posílí. Náladové osvětlení umí také 
měnit barvy podle toho, jak dlouho po prvním 
zazvonění ještě dřímáte. Prvních 10 minut svítí 

zeleně, poté na dalších 10 minut zežloutne a 
nakonec přejde do červeného tónu, který vás 
varuje, že přijdete pozdě.

Zapojení a nastavení
Vyjměte radiobudík z krabice a zapojte jej do 
zásuvky. Čas bude nastaven automaticky. 
Inteligentní hodiny přečtou předprogramovaná 
data a nastaví správný čas podle výchozího 
časového pásma. Pokud žijete v jiném časovém 
pásmu, stačí jen stisknout tlačítko časového 
pásma a hodiny automaticky upraví nastavení 
času. Dnes už nemusíte číst návod a trápit se 
s mačkáním tlačítek.

Záložní napájení pro hodiny a budík
Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto 
inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a 
zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované 
buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý 
– to vše zásluhou předinstalované baterie. Po 
obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat 
hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější 
je, že pokud nedojde k obnovení dodávky 
elektrického proudu, poskytne baterie 
dostatek energie pro spuštění signálu budíku 
v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, 
že se nikdy neprobudíte pozdě.

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.

Duální budík

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy 
buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro 
vašeho partnera.

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.
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Pohodlí
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Jemné 

buzení, Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce 
snooze), Časovač, Dvojité buzení

• Hodiny/verze: Digitální
• Typ displeje: Displej s 5 číslicemi
• Vylepšení hodin: Zálohování hodin
• Vylepšení displeje: Řízení jasu

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM

Zvuk
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: otočný
• Výstupní výkon (RMS): 600 mW

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, 

Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Hrubá hmotnost: 0,6 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 215 x 159 x 94 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 136 x 62 x 136 mm

Spotřeba
• Počet baterií: 1
• Záložní baterie: CR2032 (součást balení)
• Napájení: 110–240 V
•
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