
 

 

Philips
Digitāli regulējams radio 
pulkstenis

Daudzkrāsu nosk. gaisma
FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana

AJ5000
Padariet dienu spilgtāku

ar daudzkrāsu noskaņojuma gaismām
Stilīgs un elegants guļamistabas pulkstenis, kas piedāvā daudzveidīgu funkcionalitāti. Šis Philips 
AJ5000/12 pulkstenis automātiski iestata pareizu laiku pēc pievienošanas elektrotīklam, kā arī rada 
atbilstošu noskaņu ar daudzkrāsu noskaņojuma gaismām, piešķirot jūsu istabai īpašu burvību.

Paredzēts jūsu guļamistabai
• Daudzkrāsu noskaņojuma gaismas, kas atbilst jūsu stilam
• Noskaņojuma gaismu kontrole krāsu sapludināšanai vai vajadzīgās noskaņas radīšanai

Sāciet dienu sev tīkamā veidā
• Mostieties pie melodijas, radio vai zummera ar noskaņojuma gaismām
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
• Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
• Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Vienkārša lietošana
• Pievienojiet un iestatiet laiku automātiski
• Laika un modinātāja nodrošinājums savlaicīgai modināšanai pat elektroapgādes traucējumu 

gadījumā
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
• Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei



 Daudzkrāsu noskaņojuma gaismas

Krāsa un gaisma var ietekmēt to, kā jūtaties. 
Viena kombinācija vairo enerģiju, cita liek 
koncentrēties. Krāsainas gaismas, 
nenoliedzami, piesaista arī skatienu un var 
piešķirt noskaņu jebkurai telpai. Šim radio 
pulkstenim ir daudzkrāsu noskaņojuma 
gaismas, kas var atveidot vairāk nekā 32 000 
krāsu, kas sniedz jums toņu pārbagātību, no 
kuriem izvēlēties, vai gribat savai noskaņai vai 
interjeram atbilstošu gaismu.

Noskaņojuma gaismu krāsu kontrole
Aktivizējiet noskaņojuma gaismas, ļaujot 
krāsām saplūst, un baudiet mainīgu noskaņu. 
Vai arī pauzējiet gaismas, apturot pie tās krāsas, 
kura jums patīk vai kura atbilst telpai vai jūsu 
noskaņojumam.

Mostieties ar noskaņojuma gaismām

Iesāciet dienu lieliski ar sevis izvēlētu 
modinātāja signālu. Lai jūs modina zummers vai 
melodija, vai arī izvēlieties savu iecienīto radio 
staciju, kas jūs izvilinās no snaudas. Līdz ar 
modinātāja signālu var ieslēgties arī 
noskaņojuma gaismas, padarot rītus ļoti 
patīkamus. Noskaņojuma gaismas ir veidotas 
arī tā, lai mainītu krāsu atkarībā no tā, cik ilgi vēl 
snaudāt pēc pirmā modinātāja signāla. Pirmās 

desmit minūtes noskaņojuma gaisma ir zaļa, 
nākamās desmit minūtes tā ir dzeltena un pēc 
tam kļūst sarkana, rādot, ka esat aizkavējies.

Pievienojiet un iestatiet
Izņemiet pulksteni no kārbas, pievienojiet to, 
un laiks jau ir iestatīts — automātiski. Gudrais 
pulkstenis nolasa iepriekš ieprogrammētus 
datus un iestata pareizu laiku atbilstoši 
noklusējuma laika zonai. Ja dzīvojat ārpus 
noklusējuma laika zonas, jums tikai jānospiež 
laika zonas poga, un pulkstenis atjaunos laiku. 
Vairs nav jālasa ne rokasgrāmata, ne jādarbojas 
ar pogām.

Laika un modinātāja nodrošinājums
Ja elektroapgādē ir traucējumi, šis viedais 
pulkstenis joprojām uzturēs un saglabās savu 
uzticamo laika rādījumu un jūsu iestatījumus. 
Plānotais modinātāja signāls paliek aktīvs arī 
tad, ja displejs ir izslēgts — to nodrošina 
iepriekš ievietota baterija. Kad elektroapgāde 
tiek atjaunota, nav nepieciešams uzregulēt 
pulksteni vai atkārtoti veikt iestatījumus. Vēl 
vairāk — pat ja elektroapgāde netiek atjaunota, 
baterija nodrošina pietiekami daudz enerģijas, 
lai modinātājs atskanētu iestatītajā 
modināšanas laikā, tādējādi parūpējoties par to, 
lai jūs nekad neaizgulētos.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru 
vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, 
nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas 
pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai 

radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot 
vajadzīgo frekvenci.

Divu veidu modinātāja signāls

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus 
modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu 
modinātāja laiku, otru – kā sava partnera 
modinātāja laiku.

Pakāpeniska modināšana

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, 
pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla 
skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas 
iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, 
lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj 
jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās 
mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. 
Patīkamas modināšanas modinātāja signāla 
skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz 
pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs 
pamodinot.
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Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate, 

Zummera modinātāja signāls, Pakāpeniska 
modināšana, Radio modinātāja signāls, Modinātāja 
signāla atkārtošana (snaudas režīms), Izslēgšanās 
taimeris, Divi modināšanas laiki

• Pulkstenis/versija: Digitāls
• Displeja tips: 5 ciparu displejs
• Pulksteņa uzlabojumi: Pulksteņa nodrošinājums
• Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM

Skaņa
• Skaņu sistēma: Mono
• Skaļuma vadība: rotācijas
• Izejas jauda (RMS): 600 mW

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Lietotāja 

rokasgrāmata, Garantijas sertifikāts

Izmēri
• Iesaiņojuma veids: D-kaste
• Bruto svars: 0,6 kg
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

215 x 159 x 94 mm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

136 x 62 x 136 mm

Strāvas padeve
• Bateriju skaits: 1
• Rezerves baterija: CR2032 (iekļauta)
• Barošanas avots: 110 – 240 V
•
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