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AJ5000
Δώστε χρώμα στη μέρα σας

με φως που αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη διάθεση
Εκφραστείτε στυλιστικά με ένα κομψό επιτραπέζιο ρολόι που σας προσφέρει κάτι παραπάνω από 

εμφάνιση. Το ρολόι AJ5000/12 της Philips συγχρονίζεται αυτόματα με τη σωστή ώρα όταν το 

συνδέετε στο ρεύμα και προσαρμόζεται στη διάθεσή σας με φως που αλλάζει χρώματα.

Σχεδιασμένο για το δωμάτιό σας
• Πολύχρωμος φωτισμός διάθεσης που ταιριάζει με το στυλ σας
• Φωτισμός διάθεσης με έλεγχο χρώματος για τη δημιουργία μιας ακολουθίας χρωμάτων ή 
της επιθυμητής ατμόσφαιρας

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Ξυπνήστε με μελωδία, ραδιόφωνο ή βομβητή, με το φωτισμό διάθεσης
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
• Επανάληψη αφύπνισης για μην σας παίρνει ο ύπνος

Εύκολη χρήση
• Σύνδεση και αυτόματη ρύθμιση ώρας
• Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει 
διακοπή ρεύματος

• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική



 Πολύχρωμος φωτισμός διάθεσης

Το φως και το χρώμα μπορούν να 
επηρεάσουν τα συναισθήματά σας: με τον 
ένα συνδυασμό μπορεί να νιώθετε γεμάτοι 
ενέργεια, ενώ με τον άλλο να ηρεμείτε. 
Επιπλέον, ο χρωματιστός φωτισμός είναι 
αναμφισβήτητα ελκυστικός και προσθέτει 
μια ενδιαφέρουσα πινελιά σε κάθε χώρο. 
Αυτό το ραδιορολόι διαθέτει πολύχρωμο 
φωτισμό διάθεσης που παράγει 
περισσότερα από 32.000 χρώματα, έτσι 
ώστε να μπορείτε να επιλέγετε από μια 
πληθώρα αποχρώσεων το φως που 
ταιριάζει στη διάθεση και στη διακόσμηση 
του χώρου σας.

Φωτισμός διάθεσης με έλεγχο 
χρώματος
Παίξτε με το φωτισμό διάθεσης, 
δημιουργήστε μια ακολουθία χρωμάτων και 
απολαύστε μια φωτεινή ατμόσφαιρα. 
Μπορείτε επίσης να "παγώσετε" το φως στο 
αγαπημένο σας χρώμα ή στην απόχρωση 
που ταιριάζει καλύτερα με το χώρο ή τη 
διάθεσή σας.

Ξυπνήστε με το φωτισμό διάθεσης

Ξεκινήστε υπέροχα την κάθε μέρα, 
επιλέγοντας τον τρόπο που θα ξυπνήσετε. 
Σηκωθείτε από το κρεβάτι με ένα βομβητή, 
μια μελωδία ή τον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό. Οι ήχοι αφύπνισης 
μπορεί να συνοδεύονται και από φωτισμό 
διάθεσης, κάνοντας τα πρωινά σας πιο 

ευχάριστα από ποτέ. Επιπλέον, ο φωτισμός 
διάθεσης είναι σχεδιασμένος ώστε να 
αλλάζει χρώμα σύμφωνα με τη χρονική 
διάρκεια της αναβολής αφύπνισης: 
παραμένει πράσινος τα πρώτα δέκα λεπτά, 
γίνεται κίτρινος για τα επόμενα δέκα και 
τέλος γίνεται κόκκινος για να σας 
ειδοποιήσει ότι θα αργήσετε.

Σύνδεση και ρύθμιση
Βγάλτε το ρολόι από τη συσκευασία, 
συνδέστε το και η ώρα θα ρυθμιστεί αμέσως 
αυτόματα. Το έξυπνο ρολόι διαβάζει τα 
προγραμματισμένα δεδομένα και ρυθμίζει τη 
σωστή ώρα σύμφωνα με την προεπιλεγμένη 
ζώνη ώρας. Αν ζείτε εκτός της 
προεπιλεγμένης ζώνης ώρας, απλώς 
πατήστε το κουμπί ζώνης ώρας και το ρολόι 
θα ρυθμίσει την ώρα. Δεν χρειάζεται πλέον 
να διαβάζετε εγχειρίδια, ούτε να παιδεύεστε 
με κουμπιά.

Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος, αυτό το 
έξυπνο ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και να 
διατηρεί την ακριβή ώρα και τις ρυθμίσεις 
σας. Η προγραμματισμένη αφύπνιση 
παραμένει ενεργή ακόμα και αν η οθόνη 
σβήσει, χάρη στην προεγκατεστημένη 
μπαταρία. Όταν το ρεύμα επανέλθει, δεν 
χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι ή να 
αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, 
είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αν το ρεύμα 
δεν επανέλθει, η μπαταρία παρέχει επαρκή 
ενέργεια για την ενεργοποίηση του ηχητικού 
σήματος την ώρα αφύπνισης που έχετε 
ορίσει, προκειμένου να ξυπνάτε στην ώρα 
σας.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που 
επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 

προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη 
συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα 
αποθήκευσης προεπιλεγμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα 
να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να 
συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Διπλό ξυπνητήρι

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο 
ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα 
αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την 
άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Ήπια αφύπνιση

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας 
ήπια χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που 
κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε 
με την αγαπημένη σας μουσική, 
ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η 
ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης 
αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή 
μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να 
ξυπνάτε ήρεμα.
AJ5000/12

Χαρακτηριστικά
Ψηφιακό ραδιορολόι
Φωτισμός εναλλαγής χρωμάτων Ψηφιακός συντονισμός FM, Διπλό ξυπνητήρι, Αποθήκευση ώρας και 
αφύπνισης



Ημερομηνία έκδοσης 
2014-12-12

Έκδοση: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών, 
Βομβητής, Ήπια αφύπνιση, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Επανάληψη αφύπνισης (snooze), 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας, Ώρα διπλής αφύπνισης

• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό
• Τύπος οθόνης: Οθόνη 5 ψηφίων
• Βελτιώσεις ρολογιού: Εφεδρικό ρολόι
• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός
• Ισχύς εξόδου (RMS): 600mW

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Μεικτό βάρος: 0,6 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

215 x 159 x 94 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

136 x 62 x 136 χιλ.

Ρεύμα
• Αριθμός μπαταριών: 1
• Εφεδρική μπαταρία: CR2032 (περιλαμβάνεται)
• Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V
•
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