
 

 

Philips
Klockradio med digital 
mottagare

FM, digitalmottagare
20 förinställningar
Dubbelt larm
Anslut och ställ in

AJ7000
Vakna med ett leende

till din favoritradiokanal
Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd FM/MW-radio och du 
kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

Starta dagen som du vill
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Repeterande larm för extra snooze

Design som matchar din inredning
• Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet

Lättanvänd
• Anslut och ställ klockan automatiskt
• Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
• Justerbar skärmljusstyrka för att du ska se bättre



 Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som 
snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så 
sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan 
du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en 
gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor 
med inställd volym har antingen för lågt ljud för att 
väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar 
alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, 
radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från 
svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Backup för tid och larm
Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta klockan 
fortfarande visa rätt tid och behålla dina inställningar. 
Det inställda larmet förblir aktivt även när skärmen 
är avstängd - tack vare ett förinstallerat batteri. När 
strömmen kommer tillbaka behöver du inte justera 
klockan eller återställa inställningarna. Otroligt nog 
ger batteriet tillräckligt med ström för att signalen 
ska ljuda vid den tid du ställt in för larmet, även om 
strömförsörjningen har återställts - så att du aldrig 
vaknar för sent.

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en 
larmtid för att väcka dig och den andra till din 
partner.
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Funktioner
• Nätström: Nätadapter, 220–240 V ineffekt
•

Bekvämlighet
• Larm: Larmsignal, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion, dubbelt larm, 
Insomningsfunktion

• Klocka/version: Digital, Analog
• Skärmtyp: LCD
• Klocka: Reservklocka, DST, Tidszon
• Skärmförbättringar: ljusstyrkeinställning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM, Digitalmottagare

Ljud
• Ljudsystem: Mono
• Volymkontroll: ratt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Garanticertifikat, Nätadapter

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 134 x 112 x 42 mm
• Vikt: 0,4 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,5 kg
• Pakethöjd: 114 mm
• Paketbredd: 148 mm
• Paketbredd: 159 mm

Effekt
• Batterityp: CR2032 (reserv)
• Antal batterier: 1
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