
 

 

Philips
Rádio relógio

Porta USB dupla para 

carregamento

FM, sintonização digital
Alarme duplo
Som natural

AJ6000
Carregue os seus dispositivos 

móveis enquanto dorme
Com duas ranhuras USB, este rádio relógio da Philips fornece uma forma conveniente para manter os 

seus dispositivos prontos a usar. Desperte com a rádio FM, um sinal sonoro de alarme ou com sons 

tranquilizantes da natureza, com botões grandes na parte frontal para definir facilmente o alarme e as 

horas.

Carregador de bateria prático para cabeceira
• USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional
• Suporta os smartphones mais usados e outros dispositivos que podem ser carregados via USB

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sintonização digital FM com estações programadas

Fácil de utilizar
• Botões grandes para configuração intuitiva das horas e do alarme
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
• 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

Comece o dia à sua maneira
• Desperte com rádio, um sinal sonoro de alarme ou sons da natureza
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável



 USB adicional
USB extra para carregar um smartphone ou 
tablet adicional

Suporta vários dispositivos
Suporta os smartphones mais usados e outros 
dispositivos que podem ser carregados via USB

Botões frontais grandes
Botões grandes para configuração intuitiva das 
horas e do alarme

Acorde com sons da natureza
Desperte com rádio, um sinal sonoro de 
alarme ou sons da natureza

Sintonização digital FM com estações 
programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a 
estação que deseja programar e premir e 
manter premido o botão de programação para 
memorizar a frequência. Com estações de 
rádio predefinidas que podem ser gravadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 
para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.

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.

Repetir Alarme

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio 
relógio Philips tem uma função de repetição do 

alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais 
um pouco, basta premir uma vez o botão de 
repetição do alarme e voltar a dormir. Nove 
minutos depois o alarme volta a tocar. Pode 
continuar a premir o botão de repetição do 
alarme a cada nove minutos até o desligar 
totalmente.

Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante 
quanto tempo pretende ouvir música - ou uma 
estação de rádio à sua escolha - antes de 
adormecer. Basta definir um limite de tempo 
(até 1 hora) e escolher uma estação de rádio 
para ouvir enquanto adormece. O rádio da 
Philips continua a reproduzir durante o 
período seleccionado e, em seguida, muda 
automaticamente para um modo de espera 
economizador e silencioso. O temporizador 
permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa 
de rádio preferido sem ter de contar carneiros 
ou de se preocupar com desperdícios de 
energia

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.
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Relógio
• Tipo: Digital
• Formato das horas: 24 h

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Fonte de alarme: rádio FM, Som natural, Sinal 

sonoro
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Reinício do alarme a cada 24 horas
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20 FM
• Antena: Antena FM

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LED
• Cor da retroiluminação: Âmbar
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade
• Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 1

Som
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Conectividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação
• Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
• Tipo de alimentação: Entrada de CA, 5 V, 2,8 A
• Tipo de bateria: AA
• Número de pilhas: 2

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 195 x 99,3 x 

97 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 273 x 124 x 

126 mm
• Peso do produto: 0,78 kg
• Peso incl. embalagem: 1,05 kg

Acessórios
• Manual de início rápido
• Folheto de garantia mundial
•
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Especificações
Rádio relógio
Porta USB dupla para carregamento FM, sintonização digital, Alarme duplo, Som natural
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