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AJ5030
Събудете се с усмивка

с прожектирането на часа
Наслаждавайте се на удобството от прожектирането на часа върху всяка повърхност, която 

пожелаете. Направете образа по-рязък или го завъртете, за да бъде винаги ясен и четлив върху 

стената или тавана. Освен това този часовник задава времето автоматично и ви дава 

възможност да си изберете аларма - мелодия, радио или зумер.

Прожектиране на часа със стил
• Регулируем ъгъл на прожектиране за добра видимост навсякъде
• Регулируем фокус за възможно най-яркото прожектиране на часа
• Функция "завъртане" за обръщане на прожектираното изображение

Започнете деня по ваш начин
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко
• Събудете се с мелодия, зумер или радио

Лесна употреба
• Включване и автоматична настройка на времето
• Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на 
електрозахранването

• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика



 Регулируем ъгъл на прожектиране
Направете го по вашия начин с часовника, който 
позволява часът да засияе навсякъде, където 
пожелаете, благодарение на проекционната 
тръба с регулируем ъгъл на прожектиране. 
Тръбата може да се наглася хоризонтално и 
вертикално чрез бутоните за прецизно 
регулиране, така че прожектираното 
изображение на часа да бъде точно там, където 
го искате - на стената, тавана или някой от 
мебелите. Така ще можете да виждате часа, без 
дори да обръщате главата си. Освен това - 
изглежда просто чудесно.

Регулируем фокус
Прожектираното изображение на часа е винаги 
рязко с лесния за използване регулируем фокус. 
Нагласете регулируемия фокус, за да имате ясно 
прожектирано изображение от разстояние от 1 
до 2,5 м. Радвайте се на ясни и резки 
изображения, за винаги ясен поглед върху часа.

Функция "завъртане"
Този радиочасовник прожектира часа на стената 
или тавана, за да го виждате удобно. С функцията 
"завъртане" можете моментално да завъртите 
прожектирания час на 180 градуса, за да се вижда 
по-лесно навсякъде в стаята.

Включване и настройка
Извадете часовника от кутията, включете го и 
времето вече е зададено за вас - автоматично. 
Интелигентният часовник чете предварително 
програмираните данни и задава правилното 
време според часовата зона по подразбиране. 
Ако живеете извън часовата зона по 
подразбиране, всичко, което трябва да 
направите, е да натиснете бутона "Часова зона" и 
часовникът ще зададе правилното време. Край на 
четенето на ръководства, край на натискането на 
бутони.

Гарантирано запазване на час и аларма
При спиране на електрозахранването този 
интелигентен часовник запазва надеждно 
зададения от вас час. Зададената аларма остава 
активна дори когато дисплеят е изключен, 
благодарение на вградената батерия. Когато 
електрозахранването бъде възстановено, не е 
необходимо да настройвате часовника, нито да 

възстановявате настройките. И което е още по-
прекрасно, дори електрозахранването да не бъде 
възстановено, батерията осигурява достатъчно 
мощност за включване на зумера в зададения от 
вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога 
няма да се успите.

Събудете се с мелодия или зумер

Подарете си чудесно начало на деня със 
събуждане по ваш вкус. Събудете се със зумера 
или с мелодия, или нека любимата ви радио 
станция да прогони съня.

Нежно събуждане

Започнете деня добре със събуждане от 
постепенно увеличаваща се сила на будилника. 
Обикновеният звук от будилници с 
предварително настроена сила или е прекалено 
тих, за да ви изправи на крака, или е така 
крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. 
Събудете се с избрана от вас музика, 
радиостанция или предупредителен сигнал. 
Силата на нежния тон за събуждане постепенно 
се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да 
може нежно да ви разбуди.
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Спецификации
Удобство
• Аларми: 24-часово нулиране на будилника, 
Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение 
на алармата (дрямка), Таймер за заспиване

• Часовник/версия: Цифров
• Тип на дисплея: Дисплей с 4 цифри
• Подобрения в часовника: Часовник с резервно 
захранване

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM

Звук
• Звукова система: Моно
• Регулиране на силата на звука: въртящ се
• Изходна мощност (RMS): 600 mW

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта

Размери
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

136 x 66 x 136 мм
• Бруто тегло: 0,6 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

215 x 159 x 94 мм

Power
• Брой батерии: 1
• Резервна батерия: CR2032 (включена в 
комплекта)

• Електрозахранване: 110-240 V
•
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