
 

 

Philips
Rádio relógio com 
sintonização digital

FM, sintonização digital
20 posições de programação
Alarme duplo
Ligar e acertar

AJ7000
Comece o dia à sua maneira!

acorde ao som da sua estação de rádio favorita
Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. 
Possui rádio FM/MW incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita 
ou com um sinal sonoro.

Comece o dia à sua maneira
• Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Design que se mistura com a decoração interior
• Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

Fácil de utilizar
• Ligar e acertar a hora automaticamente
• 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
• Brilho ajustável do visor para visualização confortável



 Sintonização dig. c/ programação estaç.

Basta sintonizar a estação que pretende programar, 
premir e manter o botão de programação premido 
para memorizar a frequência. Através das estações 
de rádio programadas que podem ser guardadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de rádio 
preferida sem necessitar de sintonizar manualmente 
as frequências.

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.

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.

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.
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Destaques
220-240 V
•

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, 

Despertador com Rádio, Temporizador, alarme 
duplo, Snooze

• Relógio/Versão: Digital, Analógico
• Tipo de Ecrã: LCD
• Melhoramentos do Relógio: Relógio de Segurança, 

DST, Fuso horário
• Melhoramentos do ecrã: controlo da luminosidade

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM, MW, Sintonização 

digital

Som
• Sistema de som: Mono
• Controlo do volume: rotativo

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador, 

Certificado de garantia, Transformador CA

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

134 x 112 x 42 mm
• Peso: 0,4 kg
• Peso incl. embalagem: 0,5 kg
• Profundidade da embalagem: 114 mm
• Altura da embalagem: 148 mm
• Largura da embalagem: 159 mm

Alimentação
• Tipo de bateria: CR2032 (reserva)
• Número de pilhas: 1
• Alimentação eléctrica: Adaptador CA, entrada de 
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