
 

 

Philips
Klokradio met digitale 
tuner

Digitale FM-tuner
20 voorkeuzezenders
Tweevoudig alarm
Aansluiten en instellen

AJ7000
Pluk de dag

met uw favoriete radiozender
Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien 
van een ingebouwde FM/MW-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of 
door de zoemer wordt gewekt.

Begin de dag op uw manier
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Alarmherhaling met snoozetijd

Ontwerp dat past in uw interieur
• Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

Gebruiksvriendelijk
• Aansluiten en automatisch de tijd instellen
• Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
• Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort



 Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt 
instellen en houd de knop voor voorkeurzenders 
ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt 
voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete 
radiozender gaan, zonder dat u steeds weer 
handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

Back-up voor tijd en alarm
Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme 
klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde 
alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde 
batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. 
Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft 
u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs 
zonder stroom levert de batterij voldoende energie 
om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich 
nooit meer zult verslapen.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee 
alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de 
andere voor uw partner.
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Kenmerken
• Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding, 
Gemak
• Alarmfuncties: Zoemeralarm, Radio-alarm, 

Sleeptimer, Tweevoudig alarm, Snooze
• Klok/versie: Digitaal, Analoog
• Schermtype: LCD
• Klokverbeteringen: Back-upklok, DST (zomertijd), 

Tijdzone
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, MW, Digitale afstemming

Geluid
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Roterend

Accessoires

Garantiecertificaat, Wisselstroomadapter

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

134 x 112 x 42 mm
• Gewicht: 0,4 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,5 kg
• Diepte van de verpakking: 114 mm
• Hoogte van de verpakking: 148 mm
• Breedte van de verpakking: 159 mm

Vermogen
• Batterijtype: CR2032 (reserve)
• Aantal batterijen: 1
• Netstroom: Wisselstroomadapter, ingang 220-240 
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