
 

 

Philips
Radiobudzik z cyfrowym 
strojeniem

Tuner FM, cyfrowe strojenie
Pamięć 20 stacji
Podwójny alarm
Podłączanie i ustawianie

AJ7000
Zacznij dzień jak lubisz!

obudź się przy ulubionej stacji radiowej
Elegancki radiobudzik firmy Philips przyjemnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. 
Wyposażony jest w radio FM/MW i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację 
radiową lub za pomocą brzęczyka.

Zacznij dzień, jak lubisz
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Łagodne budzenie bez stresu
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Aluminiowa obudowa dająca poczucie jakości

Łatwe użytkowanie
• Automatyczne ustawianie czasu po podłączeniu
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
• Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie



 Cyfrowe strojenie z pamięcią

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.

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.

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.

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.
AJ7000/12

Zalety
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta •
Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie radiem, 

Wyłącznik czasowy, podwójny alarm, Drzemka
• Zegar/wersja: Cyfrowy, Analogowy
• Typ wyświetlacza: LCD
• Funkcje dotyczące zegara: Podtrzymanie zegara, 

DST, Strefa czasowa
• Funkcje wyświetlacza: regulacja jasności

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM, ŚR., Cyfrowe strojenie

Dźwięk
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: obrotowa

Akcesoria

gwarancyjna, Zasilacz sieciowy

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

134 x 112 x 42 mm
• Waga: 0,4 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,5 kg
• Głębokość opakowania: 114 mm
• Wysokość opakowania: 148 mm
• Szerokość opakowania: 159 mm

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: CR2032 

(podtrzymywanie zasilania)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1
• Zasilanie sieciowe: Zasilacz sieciowy, napięcie 
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