
 

 

Philips
Radiobudzik

DAB+/FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania

AJB3000
Krystaliczna czystość

Ten stylowy budzik obudzi Cię niczym niezakłóconymi dźwiękami radia cyfrowego 
DAB+. Jego nowoczesna, kompaktowa konstrukcja pasuje do każdego wnętrza. Pozwól 
się obudzić łagodnie narastającym dźwiękiem alarmu lub zwiększającą się głośnością radia.

Kompaktowa konstrukcja i wszechstronna funkcjonalność
• Łagodne budzenie dzięki subtelnie narastającemu tonowi budzika lub radia
• DAB+/ cyfrowe radio FM
• Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji
• Wyraźny i prosty wyświetlacz o czarnym połyskującym wykończeniu

Śpij dobrze, obudź się łagodnie
• Ustaw dwa różne alarmy dzięki funkcji podwójnego alarmu
• Funkcja powtarzania budzenia zapewnia dodatkową drzemkę
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania w przypadku awarii zasilania
• Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej stacji

Piękny i prosty
• Na górze znajdują się przyciski do strojenia, ustawiania głośności, programowania, budzika i nie 

tylko
• Czytelny wyświetlacz o regulowanej jasności
• Czarny matowy korpus. Solidna konstrukcja
• Wymiary: 160 x 63 x 66 mm



 Piękny i prosty
Czarny połyskujący wyświetlacz wyraźnie pokazuje 
czas, informacje na temat stacji oraz siłę sygnału 
DAB. Użytkownik ma możliwość dostosowania 
jasności wyświetlania. Dodatkowym plusem jest 
zapasowe zasilanie bateryjne budzika. W razie awarii 
zasilania nie trzeba więc resetować zegara.

łagodne budzenie
Funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym 
tonem budzika lub radiem — w zależności od 
Twojego wyboru — i subtelnie wprowadzi Cię w 
dzień.

Jeden zegarek, dwa alarmy
Funkcja podwójnego alarmu pozwala ustawić dwa 
niezależne alarmy. To idealne rozwiązanie, jeśli 
przesypiasz pierwszy alarm lub jeśli Twój partner 
wstaje przed Tobą.

Odbiór radia bez zakłóceń
Od muzyki po najnowsze wiadomości — to cyfrowe 
radio jest Twoją przepustką do bardziej 
komfortowego słuchania. Tuner DAB+ zapewnia 
wyraźny odbiór bez zakłóceń, a dodatkową zaletą 
jest możliwość zaprogramowania do 20 ulubionych 
stacji radiowych.
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Zalety
• Typ: Cyfrowy
•

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 1 W
• System dźwięku: mono

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcja DAB: Zakres III, Wyświetlacz 

informacyjny, Smart Scan
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Nazwa stacji
• Pasma tunera: FM
• Liczba zaprogramowanych stacji: 20 FM
• Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (S x G x W): 

160 x 63 x 66 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 249 x 69 x 82 

mm

Moc
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
• Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Budzik
• Dobowe kasowanie budzika
• Źródło alarmu: Sygnał dźwiękowy, Radio FM, Radio 

DAB
• Liczba alarmów: 2
• Wyłącznik czasowy: 10 / 20 / 30 / 60 / 90 min
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut

Zegar
• Wyświetlacz: LCD
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny
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