
 

 

Philips
Rádio relógio

Projecção da hora
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e 
alarme

AJ5030
Acordar e ver as horas

com uma projecção das horas
Desfrute da comodidade das horas reflectidas em qualquer superfície que desejar. Foque a imagem ou 

inverta-a para esta ser sempre clara e legível na parede ou no tecto. Este relógio também define 

automaticamente a hora e permite a utilização de uma melodia, o rádio ou um sinal sonoro como 

alarme.

Projecção das horas com estilo
• Ângulo de projecção flexível para fácil visualização em qualquer lugar
• Foco ajustável para projecção da hora mais nítida
• Controlo de inversão para inverter a imagem projectada

Comece o dia à sua maneira
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco
• Acorde com uma melodia, um aviso sonoro ou o rádio

Fácil de utilizar
• Ligar e acertar a hora automaticamente
• Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
• Brilho ajustável do visor para visualização confortável



 Ângulo de projecção flexível
Tenha tudo ao seu gosto com um relógio que 
projecta a hora em qualquer local que desejar, graças 
a um tubo de projecção com um ângulo projector 
flexível. O tubo pode ser ajustado na horizontal ou 
vertical, com controlos de ajuste fino, para que possa 
obter a imagem das horas exactamente onde desejar 
- na parede, no tecto ou em mobiliário. Permite-lhe 
ver as horas sem ter de virar a cabeça e a aparência 
é fabulosa.

Foco ajustável
Obtenha imagens projectadas da hora sempre nítidas 
com um controlo de focagem fácil de utilizar. Pode 
ajustar o controlo de focagem para manter um 
alcance da imagem projectada nítida de 1 a 2,5 m. 
Desfrute de imagens projectadas nítidas e focadas e 
veja sempre as horas claramente.

Controlo de inversão
Este rádio relógio projecta as horas na parede ou no 
tecto para uma visualização cómoda. Com a 
funcionalidade do controlo de inversão, pode rodar 
de imediato as horas projectadas a 180 graus para 
uma visualização mais fácil de qualquer ponto da 
divisão.

Ligar e acertar
Retire o relógio da embalagem, ligue-o e a hora já 
está acertada para si - automaticamente. O relógio 
inteligente lê os dados pré-programados e define a 
hora certa de acordo com o fuso horário 
predefinido. Se morar fora do fuso horário 
predefinido, necessita apenas de pressionar o botão 
do fuso horário e o relógio acerta novamente a hora. 
Não precisa de ler os manuais ou pressionar 
repetidamente vários botões.

Energia de reserva para hora e alarme
Quando há uma falha de energia, este rádio 
inteligente mantém a hora certa e as suas definições 
guardadas. O alarme programado continua activo, 
mesmo quando o visor está desligado - tudo graças 
a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é 
reposta, não é necessário acertar o relógio ou 
reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se 

a energia não for reposta, a bateria fornece energia 
suficiente para o alarme despertar à hora definida - 
garantindo que nunca acorda tarde.

Acorde com uma melodia ou um aviso 
sonoro

Tenha um óptimo começo de dia com o despertar 
que escolher. Acorde com um sinal sonoro ou uma 
melodia, ou opte pela sua estação de rádio favorita 
para ser despertado.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com um 
volume de alarme que aumenta gradualmente. Os 
sons de alarme normais com um volume predefinido 
são demasiado baixos para o acordar ou então são 
demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. 
Escolha acordar ao som da sua música, estação de 
rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do 
alarme de despertar aumenta gradualmente de um 
volume baixo subtil para um volume suficientemente 
elevado para o acordar suavemente.
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Especificações
Funcionalidades
• Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, 

Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador 
com Rádio, Repetir alarme (snooze), 
Temporizador

• Relógio/Versão: Digital
• Tipo de Ecrã: Visor de 4 dígitos
• Melhoramentos do Relógio: Relógio de Segurança

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM

Som
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo
• Potência de saída (RMS): 600 mW

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do utilizador, Certificado de garantia

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (L x A x P): 

136 x 66 x 136 mm
• Peso bruto: 0,6 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

215 x 159 x 94 mm

Alimentação
• Número de pilhas: 1
• Pilha de reserva: CR2032 (incluída)
• Alimentação: 110-240 V
•
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