
 

 

Philips
Klokradio

Digitale DAB+/FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm

AJB3000
Kristalhelder

Word wakker met het kraakvrije geluid van digitale DAB+-radio met deze stijlvolle 
wekker. Het moderne, compacte design past naadloos in uw huis. De wekgeluiden 
nemen langzaam toe in volume en u kunt kiezen tussen een alarm of de radio.

Compacte vormgeving. Veelzijdige functies
• Rustig wakker worden. De alarmtoon of het radio volume neemt langzaam toe
• DAB+-/FM-digitale radio
• Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders
• Duidelijke zwartglanzende display

Slaap lekker. Word rustig wakker
• Tweevoudige wekfunctie. U kunt twee wektijden instellen
• Alarmherhaling met extra snoozetijd
• Back-up voeding bij stroomuitval
• Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw favoriete zender

Schoonheid in eenvoud
• Knoppen aan de bovenkant voor afstemming, volume, voorkeurzenders, alarm en meer
• Eenvoudig afleesbaar display met instelbare helderheid
• Matzwarte behuizing. Stevige constructie
• Afmetingen: 160 x 63 x 66 mm



 Schoonheid in eenvoud
Het glanzend zwarte display geeft de tijd, 
zenderinformatie en DAB-signaalsterkte duidelijk 
weer. U kunt de helderheid van het display 
aanpassen en ook heeft deze wekker een back-
upbatterij. Als er een stroomstoring is, hoeft u de 
klok niet opnieuw in te stellen.

Gentle Wake
De functie Gentle Wake activeert een geleidelijk 
luider wordend alarm om u rustig de dag te helpen 
beginnen. U kunt de functie gebruiken met de 
alarmtoon of de radio.

Eén wekker, twee wektijden
Met de tweevoudige wekfunctie kunt u twee 
verschillende alarmen instellen. Ideaal als u 
waarschijnlijk door het eerste alarm heen slaapt. Of 
als uw partner op een andere tijd moet opstaan.

Radio-ontvangst zonder gekraak
Van non-stopmuziek tot het laatste nieuws, deze 
digitale radio zorgt voor een betere luisterervaring. 
De DAB+-tuner biedt kristalheldere ontvangst en u 
kunt maximaal 20 voorkeurzenders instellen voor 
uw favoriete zenders.
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Kenmerken
• Productafmetingen (b x d x h): 160 x 63 x • Type: Digitaal
•

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 1W
• Geluidssysteem: mono

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen
• DAB: Band III, Infoscherm, Smart Scan
• RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
• Tunerbereik: FM
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 20, FM
• FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box

66 millimeter
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 249 x 69 x 82 

mm

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
• AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Alarm
• Alarm na 24 uur opnieuw instellen
• Alarmbron: Zoemer, FM-radio, DAB-radio
• Aantal alarmen: 2
• Sleeptimer: 10/ 20/ 30/ 60/ 90 min.
• Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.

Klok
• Display: LCD
• Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur
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