
 

 

Philips
Rádiobudík s digitálnym 
ladením

Hliník

AJ7000
Vstávajte s úsmevom

na melódie z obľúbeného rádia
Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované 
FM/MW rádio a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo 
na pípanie.

Začnite deň po svojom
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

Jednoduché používanie
• Zapojte rádiobudík a čas sa nastaví automaticky
• Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
• Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie



 Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej 
frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových 
staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý 
prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste 
museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne 
sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s 
prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na 
zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa 
náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. 
Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej 
hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka 
jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne 
nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Zálohovaný čas a budík
Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si 
zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. 
Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej 
vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. 
Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba 
upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, 
že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria 
poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo 
vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.

Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, 
druhý na zobudenie vášho partnera.
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