
 

 

Philips
Digitális hangolású órás 
rádió

AJ5000
Tegye színesebbé a napját

a többszínű hangulatfényekkel
Válassza ezt az elegáns ébresztőórát, amely többet nyújt a puszta külsőnél. Az óra 
csatlakoztatásakor automatikusan beállítja a pontos időt, a többszínű hangulatfényekkel 
pedig feldobja a hálószoba egészét.

A hálószobához tervezve
• Stílusához illő, többszínű hangulatfény
• A hangulatfény beállítása ciklikus színsorozathoz, vagy a kívánt környezet megteremtéséhez

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen zenére, rádióra vagy ébresztőórára hangulatfénnyel
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Ismétlő ébresztő további szundításhoz

Egyszerű használat
• Csatlakoztatás és automatikus időbeállítás
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért



 Többszínű hangulatfény

A szín és a fény befolyásolja közérzetünket. Az 
egyik kombináció energiát, a másik nyugalmat 
adhat. A színes fények vitathatatlanul 
mutatósak is, és minden helyiséget érdekessé 
tehetnek. Ez az órás rádió többszínű 
hangulatfénnyel rendelkezik, amely több mint 
32 000 szín létrehozására képes. Így Ön 
rengeteg árnyalatból választhat, hogy 
hangulatához vagy a szoba berendezéséhez illő 
fényt találjon.

A hangulatfény színének szabályozása
Játsszon a hangulatfénnyel, és hozzon létre 
ciklikus színsorozatot - majd élvezze a vibráló 
színeket. Vagy állítsa meg a fényeket egy Ön 
által kedvelt színnél, vagy a helyiséghez, illetve 
hangulatához illő színnél.

Ébredjen hangulatfénnyel

Kezdjen minden napot kellemesen, a 
kiválasztott ébresztési hanggal. Ébredjen 
ébresztőórára vagy zenére, de akár kedvenc 
rádióállomásának hangjára is. Az ébresztési 
hang közben a hangulatfény is bekapcsolhat, 
még kellemesebbé téve a reggeleket. A 
hangulatfény képes színváltoztatásra is, attól 
függően, hogy milyen hosszú ideig szunyókál az 
első ébresztéstől. Az első tíz percben zöld, a 

következő tíz percben sárga, ezután pedig 
vörös fénnyel figyelmezteti, hogy el fog késni.

Csatlakoztatás és beállítás
Vegye ki az órát a dobozából, csatlakoztassa, és 
az idő beállítása automatikusan megtörténik. 
Az intelligens óra leolvassa az előre 
beprogramozott adatokat, és az 
alapértelmezett időzóna szerint beállítja a 
pontos időt. Ha az alapértelmezett időzónán 
kívül lakik, mindössze meg kell nyomnia az 
Időzóna gombot, és az óra újra beállítja az időt. 
Nem kell útmutatókat olvasgatnia, sem 
gombokkal bűvészkednie.

Óra és ébresztés tartaléktáplálása
Az intelligens óra áramkimaradás esetén is 
mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A 
beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt 
állapotában is aktív marad, köszönhetően a 
gyárilag behelyezett akkumulátornak. A 
hálózati áramellátás visszatértével nem kell 
ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más 
beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, 
hogy az akkumulátor még akkor is elegendő 
feszültséget biztosít az ébresztő beállított 
időben való bekapcsolásához, ha a hálózati 
áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell 
attól tartania, hogy elalszik.

Digitális hangolás, tárolt állomások

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.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.

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.
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Kényelem
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Kíméletes ébresztő, Rádiós ébresztés, 
Riasztás ismétlése (szundítás), Elalváskapcsoló, 
Kettős ébresztési idő

• Óra/Verzió: Digitális
• Kijelző típusa: 5-számjegyű kijelző
• Fejlesztett órafunkciók: Biztonsági óra
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM

Hang
• Hangrendszer: Monó
• Hangerőszabályzó: forgó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 600 mW

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Bruttó tömeg: 0,6 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

215 x 159 x 94 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

136 x 62 x 136 mm

Tápellátás
• Elemek száma: 1
• Tartalék elem: CR2032 (tartozék)
• Tápegység: 110-240 V
•
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