
 

 

Philips
Digitális hangolású órás 
rádió

Alumínium

AJ7000
Kezdődjön a nap

kedvenc rádióállomása megszólalására
Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített FM/MW rádióval rendelkezik, így 
kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébresztheti.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Ismétlő ébresztő további szundításhoz

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki

Egyszerű használat
• Csatlakoztatás és automatikus időbeállítás
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
• Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért



 Digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, 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.

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.

Óra és ébresztés tartaléktáplálása
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.

Kettős ébresztés

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