
 

 

Philips
Radiobudzik

Podwójny port USB do ładowania

Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Naturalny dźwięk

AJ6000
Ładowanie telefonu komórkowego 

podczas snu
Dwa wejścia USB sprawiają, że radiobudzik Philips stanowi wygodny sposób na utrzymanie 
Twoich urządzeń w gotowości. Obudź się przy dźwiękach radia FM, natury lub brzęczyka. 
Duże pokrętła na panelu przednim umożliwiają proste ustawienie godziny i budzika.

Wygodna ładowarka, którą można ustawić przy łóżku
• Dodatkowe złącze USB do ładowania dodatkowego smartfonu lub tabletu
• Obsługa najpopularniejszych smartfonów i innych urządzeń ładowanych przez USB

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Łatwe użytkowanie
• Duże pokrętła umożliwiają intuicyjne ustawienie godziny oraz alarmu
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie radiem, brzęczykiem lub dźwiękami natury
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Łagodne budzenie bez stresu



 Dodatkowe złącze USB
Dodatkowe złącze USB do ładowania 
dodatkowego smartfonu lub tabletu

Obsługa różnych urządzeń
Obsługa najpopularniejszych smartfonów i 
innych urządzeń ładowanych przez USB

Duże pokrętła na panelu przednim
Duże pokrętła umożliwiają intuicyjne 
ustawienie godziny oraz alarmu

Budzenie przy dźwiękach natury
Budzenie radiem, brzęczykiem lub dźwiękami 
natury

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka 
różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w 
zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że 
znajdziesz żądaną stację radiową oraz 
naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 

Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

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.

Powtarzanie budzenia

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips 
został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy 
włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze 
troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć 
przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z 
dodatkowego czasu. Za dziewięć minut 
budzenie włączy się ponownie. Możesz 
naciskać przycisk powtarzania budzenia co 
dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie 
wyłączysz funkcji budzenia.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile 
czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej 
przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit 
czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację 
radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. 
Radio firmy Philips będzie grało przez tyle 
czasu, na ile zostało ustawione, a następnie 
automatycznie przełączy się na 
energooszczędny, cichy tryb gotowości. 
Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas 
słuchania ulubionego prezentera radiowego — 
bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie 
prądu.

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.
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Zegar
• Typ: Cyfrowy
• Format czasu: 24-godzinny

Budzik
• Liczba alarmów: 2
• Źródło alarmu: Radio FM, Naturalny dźwięk, Sygnał 

dźwiękowy
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
• Dobowe kasowanie budzika
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20 FM
• Antena: Antena FM

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 1

Dźwięk
• System dźwięku: Mono
• Regulator głośności: w górę/dół

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)

Moc
• Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
• Rodzaj zasilania: Wejście AC, 5 V, 2,8 A
• Rodzaj baterii/akumulatora: AA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (S x G x W): 

195 x 99,3 x 97 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

273 x 124 x 126 mm
• Waga produktu: 0,78 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 1,05 kg

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Broszura gwarancyjna (cały świat)
•
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