
 

 

Philips
Órás rádió

Kettős USB port a töltéshez
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
A természet hangjai

AJ6000
Töltse mobilkészülékeit 

alvás közben
A két USB aljzatnak köszönhetően ez a Philips órás rádió kényelmes módját kínálja eszközei 

készenlétben tartásának. Ébredhet az FM rádió hangjára, egy ébresztő hangjelzésre vagy a természet 

megnyugtató hangjaira. Az előlapon elhelyezett, nagyméretű gombokkal egyszerűen beállítható az 

ébresztési idő és az óra.

Kényelmes akkumulátortöltő az ágy mellett
• Extra USB egy további okostelefon vagy táblagép töltéséhez
• Támogatja a főbb okostelefon típusokat, és egyéb USB töltésű eszközöket

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• FM digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerű használat
• A nagy gombok intuitív ébresztési és időbeállítást tesznek lehetővé
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen a rádió hangjára, az ébresztő hangjelzésére vagy a természet hangjaira
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért



 Extra USB
Extra USB egy további okostelefon vagy 
táblagép töltéséhez

Különböző eszközöket támogat
Támogatja a főbb okostelefon típusokat, és 
egyéb USB töltésű eszközöket

Nagy gombok a készülék elején
A nagy gombok intuitív ébresztési és 
időbeállítást tesznek lehetővé

Ébredés a természet hangjaira
Ébredjen a rádió hangjára, az ébresztő 
hangjelzésére vagy a természet hangjaira

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei 
lehetőségeket rejt magában Philips 
audiorendszerén található zenei gyűjteménye 
számára. Egyszerűen hangoljon be egy 
rádióállomást, amelyet be kíván programozni, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset 
gombot a frekvencia tárolásához. A 
beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc 
rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be 
kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. 
Az előre beállított hangerejű hagyományos 
ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy 
fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. 
Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól 
megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő 
jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a 
csöndestől az egészen magasig fokozatosan 
emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

Ismétlő ébresztő

A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a 
visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, 

de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja 
meg az Ébresztés ismétlése gombot, és 
pihenjen tovább. Kilenc perccel később az 
ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés 
ismétlése gombot az ébresztés végleges 
kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor 
megnyomhatja.

Elalváskapcsoló

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen 
hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott 
zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. 
Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 
óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet 
álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips 
rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a 
lejátszást, majd automatikusan 
energiatakarékos, csendes készenléti 
üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló 
segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára 
alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem 
az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Tartaléktáplálás
Az intelligens óra áramkimaradás esetén is 
mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A 
beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt 
állapotában is aktív marad, köszönhetően a 
gyárilag behelyezett akkumulátornak. A 
hálózati áramellátás visszatértével nem kell 
ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más 
beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, 
hogy az akkumulátor még akkor is elegendő 
feszültséget biztosít az ébresztő beállított 
időben való bekapcsolásához, ha a hálózati 
áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell 
attól tartania, hogy elalszik.
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Óra
• Típus: Digitális
• Időformátum: 24 órás

Ébresztés
• Ébresztések száma: 2
• Az ébresztés forrása: FM-rádió, A természet 

hangjai, Berregő
• Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
• Ébresztés 24 órás visszaállítása
• Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Frekvenciasáv: 87,5 - 108 MHz
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20 FM
• Antenna: FM antenna

Kényelem
• Kijelző típusa: LED-kijelző
• Háttérfény színe: Borostyánsárga
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 1

Hang
• Hangrendszer: Monó
• Hangerőszabályzás: fel/le

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet (3,5 mm)

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
• Táplálás típusa: AC bemenet, 5 V, 2,8 A
• Akkumulátor típusa: AA
• Elemek száma: 2

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 195 x 99,3 x 

97 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 273 x 

124 x 126 mm
• Termék tömege: 0,78 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,05 kg

Tartozékok
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Nemzetközi garancialevél
•
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