
 

 

Philips
Radiobudzik

Wyświetlanie czasu
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania

AJ5030
Obudź się i wyświetl godzinę

dzięki funkcji projekcji czasu
Ciesz się wygodą dzięki możliwości wyświetlania godziny na dowolnej powierzchni. Dostosuj ostrość 

obrazu lub przerzuć go na inną powierzchnię, aby można było odczytać godzinę wyświetlaną na ścianie 

lub suficie. Zegar wyposażony jest w funkcję automatycznego ustawiania czasu i oferuje wybór melodii, 

radia lub brzęczyka jako dźwięku budzenia.

Stylowa projekcja czasu
• Regulowany kąt projekcji daje lepszą widoczność z każdego miejsca
• Lepsza ostrość wyświetlanego czasu dzięki regulacji ostrości
• Sterowanie przerzucaniem w celu odwrócenia wyświetlanego obrazu

Zacznij dzień, jak lubisz
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Łagodne budzenie bez stresu
• Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
• Budzenie melodią, brzęczykiem lub radiem

Łatwe użytkowanie
• Automatyczne ustawianie czasu po podłączeniu
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce



 Regulowany kąt projekcji
Rób rzeczy po swojemu dzięki zegarowi, który 
wyświetla czas, gdzie tylko chcesz, za pomocą 
projektora z regulowanym kątem projekcji. 
Projektor można regulować w poziomie i w pionie 
dzięki precyzyjnym mechanizmom regulacji, więc 
możesz otrzymać obraz czasu dokładnie w miejscu, 
w którym chcesz - na ścianie, suficie lub meblu. 
Umożliwia to odczytywanie czasu bez konieczności 
odwracania głowy i wygląda po prostu świetnie.

Regulowana ostrość
Łatwe w użyciu sterowanie ostrością umożliwi 
uzyskanie obrazów, które są zawsze ostre. Możesz 
regulować sterowanie ostrością, aby zachować 
czytelny, wyświetlony zakres obrazu od 1 do 2,5 mm. 
Ciesz się wyraźnymi i ostrymi wyświetlanymi 
obrazami, dzięki którym zawsze dokładnie odczytasz 
czas.

Sterowanie przerzucaniem
Radiobudzik wyświetla czas na ścianie lub suficie, 
umożliwiając jego wygodne odczytanie. Dzięki 
funkcji sterowania przerzucaniem można 
natychmiast obrócić wyświetlany czas o 180 stopni, 
co umożliwia łatwiejsze odczytanie czasu z każdego 
miejsca w pokoju.

Podłączanie i ustawianie
Wyjmij zegar z pudełka i podłącz go do prądu, a czas 
zostanie ustawiony automatycznie. Inteligentny zegar 
potrafi odczytać wcześniej zaprogramowane dane i 
ustawić prawidłową godzinę zgodnie z domyślną 
strefą czasową. Jeśli mieszkasz poza tą strefą, 
wystarczy nacisnąć przycisk Time zone, a zegar 
ustawi odpowiedni czas. Koniec z mozolnym 
czytaniem instrukcji, koniec z mocowaniem się z 
przyciskami.

Podtrzymywanie zasilania
W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar 
będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z 
Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po 
wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej 
baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie 
dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej 
niezwykłe jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie 

przywrócone, bateria zapewnia ilość energii 
wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym 
czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.

Budzenie melodią lub brzęczykiem

Rozpocznij świetnie każdy dzień z wybranym 
sygnałem budzenia. Wybierz brzęczyk lub melodię - 
lub zdecyduj się na wybudzenie ze snu przez ulubioną 
stację radiową.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za 
słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że 
brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy 
możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej 
muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz 
się łagodnie rozbudzić.
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Dane techniczne
Udogodnienia
• Budzenie: dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie 
budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy

• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Typ wyświetlacza: 4-cyfrowy wyświetlacz
• Funkcje dotyczące zegara: Podtrzymanie zegara

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM

Dźwięk
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: obrotowa
• Moc wyjściowa (RMS): 600 mW

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

136 x 66 x 136 mm
• Waga brutto: 0,6 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

215 x 159 x 94 mm

Moc
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w 

zestawie)
• Źródło zasilania: 110–240 V
•
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