
 

 

Philips
Klokradio met digitale 
tuner

Veelkleurig sfeerlicht
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm

AJ5000
Kleur de dag

met meerkleurige stemmingsverlichting
Maak een stijlstatement met de Philips AJ5000/12 voor uw nachtkastje. Deze elegante klokradio kan 

meer dan u op het eerste gezicht zou denken, want de tijd wordt automatisch ingesteld wanneer u de 

klokradio aansluit en de meerkleurige verlichting dompelt de kamer in een aangename sfeer.

Ontworpen voor uw slaapkamer
• Meerkleurige stemmingsverlichting in de stijl van uw keuze
• Stemmingsverlichting met kleurregeling voor een kleurenloop of de gewenste sfeer

Begin de dag op uw manier
• Word wakker met een melodie, radio of zoemer en sfeerverlichting
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Alarmherhaling met snoozetijd

Gebruiksvriendelijk
• Aansluiten en automatisch de tijd instellen
• Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
• Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort



 Meerkleurige stemmingsverlichting

Kleur en licht kunnen uw stemming 
beïnvloeden. De ene combinatie maakt dat u 
zich energiek voelt, de andere heeft juist een 
kalmerend effect. Gekleurd licht is ook erg 
aantrekkelijk, en kan iets speciaals aan een 
kamer toevoegen. Deze klokradio wordt 
geleverd met meerkleurige 
stemmingsverlichting en kan meer dan 32.000 
kleuren weergeven. U kunt kiezen uit een 
groot aantal kleurtinten, en de kleur selecteren 
die uw stemming of inrichting weergeeft.

Kleurregeling voor 
stemmingsverlichting
Speel de kleurenloop af voor een levendige 
sfeer of zet de verlichting op een kleur die u 
mooi vindt of die bij uw kamer of stemming 
past.

Wakker worden met 
stemmingsverlichting

Geef elke dag een geweldige start en laat uzelf 
wekken door een zelfgekozen melodie of 
zoemer. Of misschien wilt u wel door uw 
favoriete radiozender uit bed worden 
gefluisterd. Stemmingsverlichting kan ook 
worden geactiveerd als uw wekker afgaat, 

zodat u altijd met het goede been uit bed stapt. 
U kunt de kleuren in de stemmingsverlichting 
ook steeds laten veranderen al naargelang het 
langer geleden is dat de wekker afging. Groen 
voor de eerste tien minuten, en daarna rood 
om aan te geven dat u nu wel een beetje moet 
gaan opstaan.

Aansluiten en instellen
Neem de klok uit de doos en sluit hem aan. De 
tijd is al automatisch voor u ingesteld. Deze 
intelligente klok leest voorgeprogrammeerde 
gegevens en stelt de juiste tijd in aan de hand 
van de standaardtijdzone. Als u niet in de 
standaardtijdzone woont, hoeft u alleen maar 
op de knop voor de tijdzone te drukken. De 
klok stelt dan de tijd opnieuw in. Geen gedoe 
meer met een gebruikershandleiding en 
knopjes.

Back-up voor tijd en alarm
Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze 
slimme klok de tijd en uw instellingen. Het 
door u ingestelde alarm blijft actief door een 
vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer 
het display niet werkt. Wanneer de stroom 
weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet 
opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder 
stroom levert de batterij voldoende energie 
om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat 
u zich nooit meer zult verslapen.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender 
wilt instellen en houd de knop voor 
voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie 
op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan 

om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend 
alarmvolume. Normale alarmsignalen met een 
vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u 
wakker te maken of zo onaangenaam hard dat 
u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden 
gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt 
geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, 
zodat u langzaam wakker wordt.
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Gemak
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm 
herhalen (snooze), Sleeptimer, Tweevoudige 
alarmtijd

• Klok/versie: Digitaal
• Schermtype: Vijfcijferig display
• Klokverbeteringen: Back-upklok
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM

Geluid
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Roterend
• Uitgangsvermogen (RMS): 600 mW

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Brutogewicht: 0,6 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

215 x 159 x 94 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

136 x 62 x 136 mm

Vermogen
• Aantal batterijen: 1
• Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V
•
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